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§ 18 

  
Earth hour 2010, Dnr 2010-000027.100 
 
Sammanfattning 
Earth Hour är ett världsomspännande arbete genom Världsnaturfonden WWF vars 
deltagande syftar till att genom nedsläckning av ljuset under en timma den 2010-03-
27, manifestera stödet i klimatfrågan och vikten av att vi minskar våra utsläpp.  

 
Dals-Eds kommun deltog vid Earth Hour 2009 och kommunstyrelsen uppdrog då åt 
Folkhälsosamordnare att vara samordnare för kommunens medverkan och genomföra 
manifestationen i den form och omfattning som bedöms lämplig.  
 
För kommunens eventuella deltagande i Earth Hour 2010 föreslår 
Folkhälsosamordnare och Fritid/kulturchefen att kommunens deltagande under 2010 
ska genomföras i samband med årets Filmfestival i form av filmförevisning på temat 
och att under Earth Hour genomföra en akustisk konsert.   
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott info 2010-02-05, p.2 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-10, § 29 
 
Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att delta i Earth Hour 2010.  
 
- Kommunstyrelsen uppdrar åt Folkhälsosamordnare att genomföra insatser under 

Eart Hour i samband med Filmfestivalen enligt förslaget ovan.  
 
- Kommunstyrelsen uppdrar åt Folkhälsosamordnare och Kommunsekreterare att 

genomföra lämpliga informationsinsatser genom kommunens hemsida och 
eventuellt Dalslänningen.  

 
- Kommunstyrelsen föreslår servicenämnden att uppmana sina verksamheter att 

genomföra lämpliga insatser i samband med arrangemanget.  
 
 
 
 
 
Expedieras: 
SER 
Folkhälsosamordnare 
Fritid- och kulturchef 
Kommunsekreterare 
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§ 19 

  
Nordisk novellfestival 2010, Dnr 2010-000029.800 
 
Sammanfattning 
Novellfestivalen ska den 6-8 maj 2010 arrangeras i Dals-Ed. Festivalen kommer att 
innehålla bland annat författarafton, seminarier och föreläsningar med inbjudna 
gäster.  
 
Arrangemanget genomfördes första gången 2008 som ett försöksprojekt inom ramen 
för Bokdagar i Dalsland. Novellfestivalen i Dals-Ed 2010 är ett försök att få projektet 
att stå på egna ben och utvecklas av sin egen kraft. Arrangemanget sker i samarbete 
med bland annat Dalslands litteraturförening.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott info 2010-02-05, p.6 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-10, § 31 
 
Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att medverka i arrangemanget Nordisk novellfestival 
2010 och utser följande arbetsgrupp för att samordna kommunens insatser under 
arrangemanget tillsammans med Dalslands litteraturförening: 

 
      Christian Nilsson, planeringssekreterare 
      Kerstin Sandqvist, fritid/kultur chef 
      Cajsa Löfqvist, biblioteket  
  
- Kommunstyrelsen beslutar att finansiera bland annat ljudanläggning om 10 000 

kronor i samband med arrangemanget genom anslag under kommunstyrelsens 
ordförande.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Expedieras: 
KS ordförande 
Planeringssekreterare 
Fritid- och kulturchef 
Cajsa Löfqvist, biblioteket 
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§ 20 

  
Uthyrning av Gamla Real - Ed 10:5, Dnr 2002-000163.299 
 
Sammanfattning 
Dals-Eds kommun upplåter fastigheten Ed 10:5 Gamla Real till 
Bygdegårdsföreningen Gamla Real. Fastigheten fungerar som en bygdegård inom Eds 
tätort där föreningar och enskilda kan boka lokaler för de aktiviteter som lokalerna är 
lämpade för.  
 
Det första avtalet med föreningen gällde under perioden 2005-07-01 – 2006-12-31 
men efter utvärdering förlängdes avtalet att gälla till och med 2009-12-31.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i samband med upprättande av nytt avtal haft 
dialog med FOKUS-nämndens AU, Förvaltningschefen, Kultur/fritidschefen samt 
representanter för Bygdegårdsföreningen. Kommunstyrelsen beslutade 2009-12-02 § 
176 att i avvaktan på nytt avtalsförslag för den fortsatta användningen av Gamla Real, 
förlänga gällande avtal med Bygdegårdsföreningen till den 31 mars 2010.   
 
Parallellt med upprättande av nytt avtalsförslag för Gamla Real pågår en process med 
att upprätta en policy för tydligare regler och rutiner för kommunens föreningslokaler, 
kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2010-02-10 § 32. Policyn ska upprättas och 
antas under 2010.  
 
Beslutsunderlag 
Avtal angående Gamla Real, 2005-08-12 
Avtal om förlängning, 2010-01-01 – 2010-03-31 
Kommunstyrelsens protokoll 2009-12-02 § 176 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-10 § 33 
  
Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att i avvaktan på nytt avtalsförslag för den fortsatta 
användningen av Gamla Real samt policy för kommunens föreningslokaler, 
förlänga gällande avtal med Bygdegårdsföreningen till den 31 december 2010.   

 
- Kommunstyrelsens ordförande och kommunchef uppdras att underteckna 

förlängning av avtal enligt ovan.  
 
  
Expedieras: 
KS ordförande 
Kommunchef 
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§ 21 

  
Motion - Beträffande Projekt Byggmöten i vår kommun, Dnr 2009-000192.290 
 
Sammanfattning 
Motion beträffande Projekt/Byggmöten i vår kommun, från Folke Jonsson (S) inkom 
2009-09-09. Motionären föreslår att i projekterings/byggmöten ska såväl ordförande 
som vice ordförande självfallet vara med.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2009-09-23 § 72 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade 2009-11-18 ärendet till servicenämnden 
för beredning av förslag till remissvar.  
 
Servicenämnden beslutade 2010-01-27 § 4 att som remissvar ange att ordföranden i 
servicenämnden är utsedd som byggherrens ombud och skall därmed alltid kallas till 
projekterings- och byggmöten. Ersättare för ordföranden är vice ordföranden.  
 
Beslutsunderlag 
Servicenämnden protokoll 2010-01-27 § 4 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-10 § 34 
 
Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige tillstyrker motionen i det avseendet att ordföranden alltid 
ska kallas till och närvara vid projekterings- och byggmöten samt att vice 
ordföranden i enlighet med gällande delegationsordning har möjlighet att 
närvara.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedieras: 
KF 
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§ 22 

  
Co-operation - näringslivssamarbete med Östfold, Dnr 2010-000031.140 
 
Sammanfattning 
Kommunchef och näringslivschef har sammanställt underlag för ett 
näringslivssamarbete benämnt Co-operation. Samarbetets syfte är att med 
direktkontakt med norska företag och kommuner i Östfold göra Dals-Ed och de 
möjligheter som finns i kommunen känt i Norge.  
 
Co-operation ska genomföras under 2010. Ett antal resultatmål och tänkta effekter av 
samarbetet har formulerats, bland annat fler företagsetableringar och ökad omsättning 
för redan befintliga företag i Dals-Ed.  
 
Medverkande och finansierande aktörer är representanter för näringsliv, banker, 
fastighetsägare och Dals-Eds kommun. Samarbetet består av kostnader för externa 
konsultuppdrag, möteskostnader och interna kostnader om sammanlagt 500 000 
kronor där Dals-Eds kommun enligt förslaget ska delfinansiera med 350 000 kronor, 
varav 200 000 kronor är arbetskostnader inom ramen för samarbetet.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kommunchef, 2010-01-14 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, protokoll 2010-02-10 § 37 
 
Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att delta i Co-operation under 2010.  
 

- Kommunstyrelsen beslutar att finansieringen för genomförande av Co-operation 
om 350 000 kronor ska ske dels genom eget arbete om 200 000 kronor och dels 
via planeringssekreterarens projektbudget år 2009 om 150 000 kronor.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedieras: 
Kommunchef 
Näringslivsutvecklare 
Planeringssekreterare 
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§ 23 

  
Mühlbocks Ed 10:3 - Försäljning, Dnr 2007-000121.290 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2007-12-12 § 128 att sälja del av fastigheten Ed 10:3 
(Mühlbocks) till FIAB i Dalsland HB för 3,5 mkr. Uppdrag lämnades till 
kommunstyrelsens ordförande Martin Carling att teckna erforderliga handlingar. 
 
Försäljningen av fastigheten är klar. Ekonomichefen redogör dock för att det i avtalet 
med en av hyresgästerna funnits detaljer om städning som varit hyresvärdens ansvar 
och som inte var tydliggjort vid försäljningen av fastigheten vilket köparen nu kräver 
kompensation för.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, protokoll 2010-02-10 § 39 
 
Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande att med högst 50 
000 kronor kompensera de oklarheter kring detaljer i hyresgästers avtal som 
funnits i samband med överlåtelsen av del av fastigheten Ed 10:3 (Mühlbocks).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedieras: 
KS ordförande 
Ekonomichef 
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§ 24 

  
Västtrafik verksamhetsplan 2011-2013, Dnr 2010-000037.500 
 
Sammanfattning 
Västtrafiks ägare har formulerat sju övergripande mål för att styra 
verksamhetsplaneringen och utifrån dessa mål ska årliga verksamhetsplaner utarbetas. 
Västtrafik AB har överlämnat ”Verksamhetsplan 2010-2013” till kommunen för 
remissyttrande. Yttrande ska lämnas senast den 12 mars 2010.  
 
Planeringssekreterare formulerar i tjänsteskrivelse, 2010-02-09 följande förslag till 
beslut avseende remissen: 
 
”Dals-Ed ser det som en nödvändighet för en fortsatt positiv utveckling för Dalsland 
att kollektivtrafiken utvecklas utifrån de resandes behov. Dalsland ligger i utkanten av 
regionen och är därför starkt beroende av att målsättningen om en ”rundare region” 
förverkligas. Starka arbetsmarknads- och studiecentra finns i trestadsområdet och 
Göteborg, men också i Karlstad och dess närområde samt i Norge. En kollektivtrafik i 
bra tidslägen och med bra byteslägen är nödvändig för en väl fungerande 
regionaltrafik – i dess vidare bemärkelse – skapar förutsättningar för utveckling av det 
lokala näringslivet. Särskilt i dessa tider mer stor oro på arbetsmarknaden måste 
trafiksystemen fungera så att arbets- och studiependling underlättas. Regionaltrafiken 
ska utvecklas i samverkan med berörda kommuner. De kommunala budgetramarna är 
däremot direkt hänförliga till respektive kommun och de påverkar framförallt vilka 
förslag som genomförs avseende lokaltrafiken. Detta får inte innebära att svagare 
linjer i glesbygd försämras till förmån för annan trafik.” 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Planeringssekreterare, 2010-02-09 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, protokoll 2010-02-10 § 42 
 
Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att avseende Verksamhetsplan 2010-2013” för 
Västtrafik AB ställa sig bakom beslutsförslag enligt ovan från 
Planeringssekreterare 2010-02-09. 

  
 
  
 
Expedieras: 
Västtrafik AB 
Planeringssekreterare 
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§ 25 

  
Ansökan om medlemsskap i Gränskommittén, Dnr 2010-000038.100 
 
Sammanfattning 
Gränskommittén består av 22 svenska och norska kommuner samt Östfolds 
fylkeskommuner och Västra Götalandsregionen. Samarbetet Östfold-Bohuslän-
Dalsland inleddes år 1980 för att främja utvecklingen i området och för att få ett 
forum för frågor som rör båda länderna. 
 
Gränskommitténs vision är att utifrån regionens förutsättningar, medverka till att 
utveckla gränsområdet Östfold-Fyrbodal till en attraktiv gränsregion att verka och bo i 
för människor, företag och organisationer. Gränskommittén bedriver verksamhet inom 
en rad områden för att utveckla gränsregionen. För åren 2009-2011 har styrelsen 
prioriterat fem insatsområden; Gränshinder, Näringsliv, Infrastruktur-
kommunikationer, Samarbete/Erfarenhetsutbyte, Miljö/hälsa.  
 
I Gränskommittén ingår 1-2 utsedda representanter från samtliga medlemskommuner 
och regioner. För närvarande ingår Dals-Eds kommun i styrelsen och arbetsutskottet 
för Gränskommittén genom att kommunstyrelsens ordförande Martin Carling 
representerar Fyrbodals kommunalförbund.  
 
Kommunstyrelsen behandlar frågan om att som egen kommun ansöka om 
medlemskap i Gränskommittén. Kostnaden för medlemskapet är 30 000 kronor per år.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll, 2010-02-10 § 44 
 
Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att för Dals-Eds kommun ansöka om medlemskap i 
Gränskommittén Östfold-Bohuslän-Dalsland.  

 
- Kommunstyrelsen beslutar att för finansiering av det årliga medlemskapet om 

30 000 kronor uppdra åt ekonomichefen att omfördela inom kommunstyrelsens 
budget.  

 
- Kommunstyrelsen beslutar att inbjuda ansvarig för Gränskommittén på svensk 

sida, till kommunfullmäktige under våren 2010 för information om aktiviteter 
och projekt inom Gränskommittén.  

 
Expedieras: 
Gränskommittén, Yvonne Samuelsson Fyrbodal 
Ekonomichefen 
Kommunsekreterare för inbjudan till kommunfullmäktige 
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§ 26 

  
Information till Kommunstyrelsen, Dnr 9230 
 
Kommunstyrelseledamot Elisabeth Forsdahl redogör för informationsmöte som 
arrangerats angående Svenska Kraftnäts planering för den så kallade Sydvästlänken 
vars projekt syftar till att bygga en elförbindelse mellan Hallsberg och Hörby samt 
med en förbindelse till Norge vilket kan komma att påverka Dals-Eds kommun. 
Kommunstyrelsen kommer att få möjlighet att yttra sig i ärendet.  
 
Kommunstyrelseledamot Yvonne Simonsson informerar om Dalslandsgemensamma 
insatser inom ramen för USD, Utvecklingscentrum Socialtjänsten Dalsland, för 
ensamkommande flyktingbarn.  
 
Kommunstyrelsens ordförande informerar om planeringen av Dals-Eds Resecentrum 
och den allmänna analys som plan- och byggnadsnämnden nyligen genomfört 
avseende det centrumområde som berörs av planeringen för Resecentrum samt 
försäljningen av centrumtomten bakom SEB-huset.   
 
Kommunchef och kommunsekreterare informerar om kommunens övergripande mål 
som tillsammans med kommunfullmäktiges budget utgör Dals-Eds kommuns 
övergripande styrdokument som syftar till att styra utvecklingen av kommunen. 
Revidering av de övergripande målen och verksamhetsmålen har tidigare skett i 
samband med att kommunfullmäktige tar nytt budgetbeslut. Från och med årets 
budgetarbete ska kommunens övergripande mål behandlas i kommunfullmäktige i 
samband med beslut om budgetramar vilket sker i maj/juni. Detta i syfte att utifrån de 
av kommunfullmäktige antagna övergripande målen möjliggöra för nämnder och 
styrelser att i god tid under hösten formulera egna verksamhetsmål som sedan arbetas 
in i budgeten som antas i november. Kommunstyrelsens ledamöter samt kommunchef 
och kommunsekreterare kommer utgöra arbetsgrupp för att upprätta förslag till 
revidering av de övergripande målen.  
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§ 27 

  
Anmälan av delegationsbeslut KS 100303, Dnr 12664 
 
Följande delegationsbeslut anmäls: 

 
KOMMUNALA FÖRKÖPSRÄTTEN 
Kommunstyrelsens ordförande delegationsbeslut nr 2 - 7 2010, 
att kommunen avstår från att utöva den kommunala förköpsrätten. 

 
UTHYRNING OCH UPPSÄGNING AV KOMMUNENS LOKALER 
Förvaltningschef Service beslut om uthyrning och uppsägning av Dals-Eds kommuns 
lokaler, beslut nr 2010-1. 

 
ÖVRIGA DELEGATIONSBESLUT 
Kommunstyrelsens ordförandes övriga delegationsbeslut nr 1- 3, 2010. 

 
Kommunchefens övriga delegationsbeslut nr 4 - 5, 2010. 

 
PROTOKOLL KSAU 
2010-01-13. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att lägga delegationsbesluten till handlingarna. 
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§ 28 

  
Meddelande KS 100303, Dnr 12665 
 
Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 10:10 
Kommunal fastighetsavgift, prognos för 2010. 

 
Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 10:11 
Överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting på 
äldreområdet 2010. 

 
Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 10:12 
Budgetförutsättningar för åren 2010-2013. 

 
Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 10:13 
Arbetsdomstolens dom 2010 nr 10 om uppsägning på grund av personliga skäl av en 
habiliteringsassistent vid gruppboende. 

 
Fyrbodals fordonskommuner 
Förslag till näringslivsfrämjande omställnings- och utvecklingsarbete i 
fordonskommunernas näringsliv. 

 
Brottsförebyggande rådet 
Otillåten påverkan mot politiker och tjänstemän. 

 
Förvaltningsrätten i Göteborg 
Länsrätten blir förvaltningsrätt den 15 februari 2010. 

 
Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm 
”Projekt Mötesplats” förbättra mottagandet av de ensamkommande flyktingbarnen 
och ungdomarna. 

 
Kommunala Pensionärsrådet 
Sammanträdesprotokoll 2010-01-25 

 
Kommunala Handikapprådet 
Sammanträdesprotokoll 2010-01-25 

 
Dalslands Miljönämnd 
Sammanträdesprotokoll 2010-02-04 
 
Diarienr. 06/77.310 – Vägverket 
Information om projektering för väg 2183 Ed-Nössemark, delen Lilla Ulvattnet – 
Nolgården, objektnummer 85544656. 
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forts. § 28  
 

Diarienr. 06/187. 212 – Boverket 
Beslut om stöd enligt förordningen (2007:160) om stöd till planeringsinsatser för 
vindkraft. 

 
Diarienr. 09/113.340 – Länsstyrelsen Västra Götalands Län 
Särskild sammanställning av inkomna synpunkter angående Vattenmyndigheten i 
Västerhavets Förslag. 

 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


