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§ 132 

  

Finansiering avseende turistbolaget DTAB, Dnr 2014-000134.107 

 

Sammanfattning 

Direktionen för Dalslandskommunernas kommunalförbund behandlade ärende om  

finansiering av uppräkningsmodell för turistbolaget, på sammanträde 2014-04-29. 

Direktionen beslutade att föreslå de sex kommunerna som finansierar bolaget att anta 

föreslagen modell för finansiering avseende turistbolaget.  

 

Bakgrunden till förslaget om uppräkningsmodell är att turistbolagets VD i ett brev till 

kommunerna framställer om en uppräkning av grundanslaget med ca 500 tkr och 

därefter med ett lönekostnadsindex istället som för närvarande KPI. För Dals-Eds 

kommun innebär förslaget till ny uppräkningsmodell ett tilläggsanslag om 48 500 

kronor.  

 

Beslutsunderlag 

Direktionen för Dalslandskommunernas kommunalförbund, protokoll 2014-04-29 § 

32 

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreslagen modell för finansiering 

avseende turistbolaget med uppräkning enligt SKL:s PKV index. Finansieringen 

av tilläggsanslaget för 2014 om 48 500 kronor ska ske via KS oförutsett anslag. 

Tilläggsanslaget får därefter inför kommande år arbetas in i ordinarie 

budgetarbete inom kommunstyrelsens budgetram.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras: 

DTAB 

Ekonomichef 
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§ 133 

  

Omorganisation och nya lokaler IFO, Dnr 2013-000148.700 

 

Sammanfattning 

Verksamheten IFO (Individ- och familjeomsorgen) under socialnämnden har under 

flera år haft problem med att hålla sin budget, förhålla sig till för verksamheten 

standardkostnaderna samt behålla och rekrytera personal. Sedan några år tillbaka har 

verksamheten fokuserat på kvalitetsarbete och att skapa en stabil och trygg 

organisation. Bland annat har samordning av IFO och socialpsykiatrin varit en del i 

det arbetet samt att samla organisationen så att ökad effektivisering kan uppnås. De 

fleråriga satsningarna på en utökad och stabil organisation har syftat till att skapa en 

kvalitetsmässig verksamhet som anpassar sig till standardkostnaderna för IFO.  

 

Socialnämnden och verksamheten har löpande informerat om utvecklingsarbetet och 

de behov IFO står inför, bland annat samlade lokaler för den ökade organisationen och 

för ökad effektivisering. Som en konsekvens av verksamhetens behov av nya lokaler 

har kommunstyrelsens arbetsutskott uppdragit åt nämnden att genomföra en analys 

samt konsekvens- och kostnadsberäkning av de alternativ till nya lokaler som finns.  

 

Efter framtagande av förslag, diskussion och värdering i kommunens Lokalgrupp 

samt remissförfarande, beslutade kommunstyrelsen 2013-12-04 § 188 att upplåta 

lokalyta i Utvecklingscenter för IFO-verksamheten med syfte att genom 

samlokalisering skapa samverkanseffekter mellan de myndigheter och verksamheter 

som finns i huset till gagn för den enskilde medborgaren.  

 

Kommunstyrelsen beslutade vidare att IFO:s lokalisering till Utvecklingscenter ska 

ske i nära samverkan mellan IFO och AME med utgångspunkt från att lokalytorna 

utnyttjas så att största möjliga samverkanseffekter uppnås samtidigt som sekretess kan 

värnas. Lokaliseringen ska ske med målsättning att inga andra verksamheter flyttas ut 

vilket innebär att Vuxenutbildningen bör lokaliseras på annan yta i huset. Utifrån 

samverkan och överläggningar mellan IFO och AME enligt ovan, uppdrogs tekniska 

kontoret att genomföra projektering av lokaliseringen och återkomma till 

kommunstyrelsen med underlag och förslag på finansiering för beslut om 

verkställighet.  

 

Förslag föreligger nu för lokalisering till Utvecklingscenter, utarbetat av arkitektbyrån 

Contekton men i samverkan med IFO och delaktighet av andra verksamheter i 

Utvecklingscenter. Ombyggnationen är nästintill färdigprojekterad och 

kostnadsberäknad till totalt 2 250 000 kronor. Preliminär tidplan gör gällande att 

ombyggnationen kan stå klar under mars 2015.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2014-06-18 åt tekniska kontoret att 

omgående påbörja och genomföra upphandling i ärendet. 
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2013-12-04 § 188 

Tjänsteskrivelse inkl. ritningar, fastighetsförvaltare 2014-06-03 

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att genomföra ombyggnation av Utvecklingscenter 

för placering av IFO-verksamheten enligt föreliggande förslag. Ombyggnationen 

ska finansieras via medel ur KS objektsreserv. Tekniska kontoret uppdras att 

genomföra ombyggnationen enligt förslaget. Ekonomichefen uppdras att 

genomföra erforderlig budgetmässig omfördelning med anledning av IFO:s flytt 

till Utvecklingscenter, inför förnyat budgetbeslut i november.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras: 

SN 
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Teknisk chef 

Fastighetsförvaltare 

Ekonomichef 
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§ 134 

  

Policy för inköp och upphandling för Dals-Eds kommun, Dnr 2014-000149.050 

 

Sammanfattning  

Då policy för inköp- och upphandling saknas för Dals-Eds kommun har ekonomichef 

tagit fram ”Policy för Inköp- och upphandling för Dals-Eds kommun” där inköp- och 

upphandlingsprocessen för Dals-Eds kommun definieras. Policyn beaktar även sociala 

hänsyn vilket tagits upp via motion till kommunfullmäktige 2013-12-16. 

 

Policyn syftar till att vara ett stöd för nämnderna och upphandlingsansvariga i arbetet 

med inköp av varor och tjänster till kommunen. Policyn skall även ange riktlinjerna 

för densamma och vara föremål för revidering när så behövs. 

 

Beslutsunderlag 

Policy för inköp och upphandling för Dals-Eds kommun, förslag 

 

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige beslutar anta upprättad ”Policy för Inköp- och upphandling 

för Dals-Eds kommun”.  

 

- Kommunfullmäktige beslutar att uppföljning av inköp- och 

upphandlingsverksamheten ska redovisas i samband med årsredovisning utifrån § 

21 i denna policy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras: 
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§ 135 

  

Utredning arvode och ersättningar förtroendevalda – nya bestämmelser om 

omställningsstöd och pension, Dnr 2011-000020.003 

 

Sammanfattning 
Angående pensioner till förtroendevalda beslutade kommunfullmäktige 2004-02-15 § 

9 att det av kommunförbundet framtagna dokumentet Bestämmelser om pension och 

avgångsersättning för förtroendevald, ska gälla för förtroendevald som innehar 

uppdrag efter 2002-12-31. Av bestämmelserna framgår bland annat att de gäller för 

förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § Kommunallagen och som fullgör uppdrag hos 

kommunen: a) på heltid, eller b) på betydande del av heltid.  

När det gäller punkt b, avgör den enskilda kommunen vad som avses med ”betydande 

del av heltid”. 

 

Under 2011 tillsattes en parlamentarisk grupp för översyn av arvode och ersättningar 

till förtroendevalda. Inom ramen för översynen beställdes en utredning via KPA 

pension kring Pension till förtroendevalda. I enlighet med utredning från KPA 

förtydligades bland annat att uppdragen som nämndsordförande inte bör betraktas som 

en del av en tjänst och kan därmed inte omfattas av semesterlagen. Ledighet tas ut när 

det är möjligt utifrån uppdraget. Arvodet kan utbetalas en gång per månad och till 

respektive arvode tillkommer arbetsgivaravgift om 31,4 %.   

 

Med utredning och på rekommendation från den parlamentariska gruppen beslutade 

kommunfullmäktige om revidering av arvodesreglemente. När det gäller pensioner 

beslutade kommunfullmäktige att:  

- uppdragen som ordförande för FOKUS-nämnden, socialnämnden, plan- och 

byggnadsnämnden samt kommunstyrelsens vice ordförande ska från och med 

den 1 januari 2013 betraktas som ett uppdrag där samtliga berättigade 

ersättningar enligt arvodesreglementet och kommunallagen innefattas. 

Ersättning för semester inbegrips i arvodet.  

 

- arvodet för respektive uppdrag som nämndsordförande ska uppräknas med 4,5 

% som avsätts för eget pensionssparande. Detta gäller under förutsättning att 

det sammanlagda uppdraget är mindre är 60 %. Arvodet utbetalas månadsvis 

under hela året.  

 

- pensionsbestämmelserna Bestämmelser om pension och avgångsersättning för 

förtroendevald, antaget av kommunfullmäktige 2004-02-25 § 9 gäller för 

förtroendevald som avses i 4 kap 1 § Kommunallagen och som fullgör 

uppdrag hos kommunen på heltid eller på betydande del av heltid, vilket för 

Dals-Eds kommun är 60 %.  
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Sveriges kommuner och landsting (SKL) har nu inkommit med cirkulär innehållande 

förslag till lokalt beslut avseende bestämmelser om omställningsstöd och pension till 

förtroendevalda (OPF-KL). Bestämmelserna är helt nya, vilket innebär att de inte 

innehåller samma förmåner som i tidigare PBF, PRF-KL eller äldre bestämmelser för 

förtroendevalda. OPF-KL är indelat i omställningsstöd och pensionsbestämmelser. 

Blanda annat beskrivs att bestämmelserna tillämpas på förtroendevalda som fullgör 

uppdrag motsvarande heltid eller betydande del av heltid med sammanlagt minst 40% 

av heltid. Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, med aktiva 

omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd.  

 

SKL rekommenderar kommunerna att anta de nya bestämmelserna om 

omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL).  

 

Kommunstyrelsen beslutade 2014-02-05 att tillsätta en parlamentarisk grupp för 

översyn av förslaget till nya bestämmelserna om omställningsstöd och pension för 

förtroendevalda (OPF-KL) och bereda beslutsförslag till kommunstyrelsen.  

 

Överläggning har 2014-05-08 skett i den parlamentariska gruppen utifrån nivån på del 

av heltid med de nya bestämmelserna jämfört med de regler som kommunfullmäktige 

fattade beslut om 2012-12-19 § 95. Nivån på del av heltid om 60 % ger att det endast 

är kommunalrådet som omfattas av bestämmelserna medan nämndsordförandena 

erhåller en uppräkning för eget pensionssparande vilket sammantaget gör framtida 

kostnader för kommunen mer förutsägbara.  

 

Beslutsunderlag 

Parlamentariska gruppen, protokoll 2014-05-08 med beslutsförslag  

 

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige beslutar att anta de nya bestämmelserna om 

omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) med tillhörande 

bilagor. För Dals-Eds kommun ska dock bestämmelserna tillämpas på 

förtroendevalda som fullgör uppdrag motsvarande heltid eller betydande del 

av heltid med sammanlagt minst 60 % av heltid.  

 

- I enlighet med de nya bestämmelserna, ska en pensionsmyndighet finnas. 

Ansvarig nämnd som pensionsmyndighet i Dals-Eds kommun är 

kommunstyrelsen, vilket ska uttryckas i kommunstyrelsens reglemente.  

 

 

Expedieras: 

KF 
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§ 136 

  

Budget och mål 2015, plan 2016-2017 – kommunstyrelsens mål 2015, Dnr 2014-

000027.041 

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktiges budget inklusive kommunens övergripande mål utgör Dals-Eds 

kommuns övergripande styrdokument och syftar till att styra utvecklingen av 

kommunen. Budget och mål vänder sig i första hand till Dals-Eds kommuns nämnder 

och styrelser vilket innebär att de övergripande målen ska konkretiseras och omsättas i 

praktik av nämnder och styrelser. Kommunens övergripande mål kompletteras med 

kommunens modell för samverkan och dialog mellan nämnder och styrelser. 

Modellen syftar till att främja hela-kommunen perspektivet hos nämnder och styrelser 

och stärka samverkan i budgetarbetet.  

 

Kommunfullmäktiges mål och beställningar till nämnderna för 2015 godkändes i 

fullmäktige 2014-03-19 § 16. Detta möjliggör för nämnder och styrelser att i god tid 

under hösten ange egna nämnds- och verksamhetsmål som arbetas in i varje nämnds 

detaljbudget. På det här sättet skapas en tydligare struktur och styrning, en tydlighet 

från utvecklingsplan till ansvarig tjänsteman, tydligare beställning från 

kommunfullmäktige till nämnderna samt mer fokus på all kommunal verksamhet.  

 

För att kommunstyrelsens mål ska vara vägledande inför höstens budgetarbete, 

redovisas här förslag till mål för kommunstyrelsen 2015. Efter godkännande i 

kommunstyrelsen har verksamheterna att formulera egna verksamhetsmål utifrån 

kommunstyrelsens mål som arbetas in i budgeten. Kommunstyrelsens budget- och 

måldokument ska därefter godkännas i kommunstyrelsen under oktober för att i 

november redovisas för kommunfullmäktige.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar: 

      att godkänna föreliggande förslag till mål för kommunstyrelsen 2015. 

  

      att uppdra åt kommunstyrelsens verksamheter att i samband med höstens  

      budgetarbete arbeta in verksamhetsmål i budget- och måldokumentet som ska  

      godkännas av kommunstyrelsen i oktober.   

 

 

 

Expedieras: 

Kommunchef 

Samtliga verksamhetsansvariga inom KS 
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§ 137 

  

Medborgarundersökning hösten 2014, Dnr 2014-000166 

 

Sammanfattning 

Statistiska centralbyrån erbjuder två gånger per år kommunerna att delta i 

medborgarenkät – Vad tycker du om din kommun? 

 

Enkäten ställer frågor som 

 Hur ser invånarna på kommunens olika verksamheter? 

 Vilken uppfattning har invånarna om kommunen som en plats att bo och leva 

på? 

 Vilket inflytande tycker invånarna att de har på de kommunala besluten? 

 

Kostnaden för att genomföra enkäten är 47 000 kronor. Möjlighet finns därutöver att 

beställa tilläggsfrågor samt att skicka med ett eget missiv med kommunens logga. 

Missivet kostar 1 500 kronor för Dals-Eds kommun.  

 

Budgetberedningen avsatte 50 000 kronor under 2010 för att genomföra enkäten 

under hösten 2010. Kommunstyrelsens arbetsutskott beställde även ett eget missiv till 

enkäten. Undersökningen genomfördes mellan den 14 september och den 8 november 

2010. Ett urval på 500 personer i åldrarna 18–84 år tillfrågades och av dessa 

besvarade 56 procent enkäten. 

 

Medborgarundersökningen består av tre olika delar med 

var sitt helhetsbetyg; Nöjd-Region-Index (NRI), med frågor om kommunen som en 

plats att bo och leva på, Nöjd-Medborgar-Index (NMI), med frågor om kommunens 

olika verksamheter samt Nöjd-Inflytande-Index (NII), med frågor om medborgarnas 

inflytande på kommunala beslut och verksamheter. 

 

Rapporten för Dals-Ed visade sammanfattningsvis följande: 

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Region-Index (NRI) för hur medborgarna 

bedömer Dals-Eds kommun som en plats att bo och leva på blev 65. NRI för samtliga 

64 kommuner som var med i undersökningsomgången hösten 2010 blev 62. 

För Dals-Eds kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för faktorerna 

Arbetsmöjligheter, Bostäder, Kommersiellt utbud och Fritidsmöjligheter som kan höja 

helhetsbetyget Nöjd-Region-Index. 

 

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Medborgar-Index (NMI) för hur 

medborgarna bedömer kommunens verksamheter i Dals-Eds kommun blev 59. 

NMI för samtliga 64 kommuner som var med i undersökningsomgången hösten 2010 

blev 56.  

För Dals-Eds kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för 

verksamheterna Grundskolan, Äldreomsorgen, Gator och vägar, Miljöarbete, Idrott-  
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och motionsanläggningar och Renhållning och sophämtning som kan höja 

helhetsbetyget Nöjd-Medborgar-Index. 
 

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Inflytande-Index (NII) för hur medborgarna 

bedömer möjligheterna till inflytande i Dals-Eds kommun blev 48. NII för samtliga 64 

kommuner som var med i undersökningsomgången hösten 2010 blev 42. 

För Dals-Eds kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för faktorerna 

Påverkan och Förtroende, som kan höja helhetsbetyget Nöjd-Inflytande-Index. 

 

Resultatet av rapporten ovan användes i samband med presidiekonferens efter valet 

2010 där mandatperiodens visioner och mål grundlades. Diskussion förs vid dagens 

sammanträde om behovet av medborgarundersökning inför visions- och målarbetet till 

kommande mandatperiod.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att genomföra SCB:s Medborgarundersökning under 

hösten 2014. Finansiering föreslås ske via anslag för Projektsamverkan Dalsland 

under kommunchefen.  

 

- Kommunstyrelsen beslutar att till Medborgarundersökningen beställa ett eget 

missiv med kommunens logga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras: 

Kommunchef 

Ekonomichef 
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§ 138 

  

Införande av friskvårdstimme med reglemente samt friskvårdsbidrag, Dnr 2014-

000167 

 

Sammanfattning 

För att utveckla, förebygga och befrämja människors hälsa krävs översyn av hela 

människan och dess levnadsvanor. Områden såsom kostens betydelse, motion, sömn, 

stresshantering, motivation och kommunikation är en stor del av våra levnadsvanor 

som också påverkar vår livsstil och därmed hur man använder sin tid och vad man har 

för värderingar, vilket i sin tur påverkar hur vi mår på vårt arbete.  

 

Friskvårdstimman avvecklades för ett par år sedan med anledning av att den i en del 

verksamheter upplevts som svår att utnyttja. På grund av svårigheterna att skapa ett 

rättvist system kring friskvårdstimmen där alla anställda kan utnyttja samma förmån 

och mot bakgrund även av att timmen alltmer kommit att avvika från det ursprungliga 

syftet, beslutade därför kommunstyrelsens arbetsutskott att avveckla 

friskvårdstimman.  

 

Efter översyn av olika möjligheter att ersätta friskvårdstimman med andra 

friskvårdssatsningar har dock kommunens Ledningsgrupp kommit fram till att det kan 

vara möjligt att återinföra friskvårdstimman om ett rimligt alternativ kan erbjudas de 

som av olika anledningar inte kan eller vill använda friskvårdstimman.  

 

Förslag föreligger därför om att dels återinföra friskvårdstimman och dels höja 

friskvårdsbidraget från nuvarande 200 kr/anställd och år till 500 kr/anställd och år 

som alternativ för de anställda som inte har möjlighet att utnyttja friskvårdstimman.  

 

Förslag till reglemente föreligger för både hur friskvårdstimman ska användas och hur 

friskvårdsbidraget ska kunna tas ut, som godkänts av Ledningsgruppen. Ärendet har 

varit föremål för MBL-förhandling 2014-06-12 där inga erinringar gjordes men 

synpunkter framkom om att friskvårdsbidraget även bör avse medlemsavgifter i de 

fall medlemsavgiften medger träningsmöjligheter.  

 

Beslutsunderlag 

Reglemente för friskvård – förslag  

MBL-protokoll 2014-06-12 
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Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande förslag till reglemente 

för friskvårdstimman och friskvårdsbidraget.  

 

- Friskvårdstimman och höjningen av friskvårdsbidraget till 500 kr/anställd och 

år som alternativ för de anställda som inte har möjlighet att utnyttja 

friskvårdstimman, återinförs från och med 2014-09-01. Höjningen av 

friskvårdsbidraget ska hanteras inom respektive nämnds budgetram.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras: 

Samtliga nämnder och verksamheter 
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§ 139 

  

Satsningar för ökat valdeltagande 2014, Dnr 2014-000170 

 

Sammanfattning 

Hösten 2014 hålls allmänna val. Inför valen 2006 och 2010 togs en valtidning för 

unga fram. Syftet var att öka valinformationen och valdeltagandet bland unga. En 

redaktion bestående av några ungdomar och folkhälsosamordnare som ansvarig 

utgivare och redaktionsledare, formades tidningen utifrån ungas egna tankar om 

vilken valinformation de hade behov av. Inslagen handlade om när, hur och var man 

kunde rösta, utfrågning av lokala partiföreträdare, om att vara ung i politiken, om 

varför det är viktigt att rösta mm. Redaktionen hade hjälp med layout av 

Dalslänningen som också hade uppdraget att trycka tidningen. Målgruppen för 

tidningen har varit 18-25-åringar till vilka tidningen har skickats per post, samt 

högstadiet och elever vid Utsiktens gymnasium som också har fått tidningen. 

Upplagan har uppgått till 700. Skribenterna har fått viss ersättning för sitt arbete. 

 

Miljö- och folkhälsoforum har avsatt 10 000 kronor ur folkhälsobudgeten för att 

delfinansiera en valtidning för 2014. Tanken är att framställa den på liknade sätt som 

tidigare årgångar. Kostnaderna för att ta fram tidningen beräknas dock till det dubbla. 

Kostnader för tryck och layout uppgår till 9600 kr. Portokostnader beräknas till ca 

2800 kr (baserat på 450 utskick á 6,10 kr) Skribenternas lön beräknas till ca 10 000 kr. 

Sammanlagt skulle en ny valtidning kosta ca 22 400 kr.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse folkhälsosamordnare 

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår att resterande medel om ca 10 000 kronor för 

framtagande av valtidning för unga, sker via valnämndens budget under 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras: 

Folkhälsosamordnare 

Ekonomichef 

Valnämndens ordf. 
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§ 140 

  

Tolkning av arvodesreglementet - arvodet vid valnämndens arbete vid allmänt 

val och/eller folkomröstning, Dnr 2014-000180 

 

Sammanfattning 

Valnämndens ordförande har inkommit med äskande om höjning av arvodet vid 

valnämndens arbete vid och i anslutning till valen. Arvodesreglementet gör gällande 

att valnämndens ledamöter och utsedda valförrättare, har rätt till timarvode för det 

arbete som utförs i direkt anslutning till allmänt val och/eller folkomröstning. Utöver 

timarvodet har valnämndens ordförande ett årsarvode, som är differentierat beroende 

på om det är valår eller ej.  

 

I bilagan till reglementet framgår att arvodet per timma är uppräknat till 101 kronor 

för året. För valförrättare utgår ett särskilt arvode om 200 kronor. Tolkning har hittills 

gjorts om att valnämndens arbete vid och i anslutning till valen ska utgå från 

timarvodet och inte utifrån valförrättarnas särskilda timarvode.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att arvodet vid valnämndens arbete vid allmänt val 

och/eller folkomröstning, enligt 6 § Arvodesreglementet, ska utgå från 

valförrättarnas särskilda timarvode. Finansiering för valnämndens arvoden 

sker genom valnämndens budget och anslag för arvode. Årsarvodet för 

ordförande i valnämnden ska utgå från samma arvode oavsett om det är valår.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras: 

Lönekontoret 

Valnämnden, ordf. 
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§ 141 

  

Remiss - förslag till principer för tillköp av färdbevis, Dnr 2014-000124.500 

 

Sammanfattning 

Västra Götalandsregionen och Västtrafik har tagit fram ett förslag till principer för 

tillköp av färdbevis för att renodla och skapa en enklare och mer enhetlig hantering av 

tillköp. Det är tillköp av skol-/fritidskort och seniorkort samt övriga fria resor som 

berörs i remissen.  

 

Remissen omfattar förslag på två varianter av skolkort, fyra varianter på fritidskort, tre 

varianter av seniorkort samt ordinarie sortiment för övriga fria resor. Respektive 

kommuns remissvar sammanställs av Fyrbodals kommunalförbund som skickar ett 

gemensamt remissvar till Västra Götalandsregionen. Fyrbodal skall ha svaret senast 

den 15 augusti 2014. 

 

Avsikten är att beslut ska fattas i kollektivtrafiknämnden i början av november 2014 

och att Västtrafik därefter ska kunna tillämpa dessa principer. Omförhandlingar av 

gällande avtal kommer att genomföras under 2015 för att anpassa till antagna 

principer. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2014-06-18 åt planeringssekreterare att till 

kommunstyrelsens sammanträde den 13 augusti, inarbeta synpunkter till remissvaret 

utifrån diskussioner vid dagens sammanträde kring bland annat kommunfritidskort 

och närtrafiken.  

 

Planeringssekreterarens remissvar 2014-06-25 föreligger.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse planeringssekreterare, 2014-06-25 

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen ställer sig bakom planeringssekreterarens remissvar som sitt 

eget för förslag till principer för tillköp av färdbevis.  

 

 

 

 

 

Expedieras: 

Planeringssekreterare 

Fyrbodal 
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§ 142 

  

Försäljning f.d. Böle skola - Dals-Ed Böle 1:66, Dnr 2008-000288 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände 2008-11-19 § 323 att processen med att 

försälja fastigheten f.d. Böle skola - Dals-Ed Böle 1:66 påbörjas.  

 

Fastighetsförvaltare redovisar i tjänsteskrivelse 2014-08-04 att fastigheten varit ute till 

försäljning under våren och sommaren 2014. Bud på fastigheten har lämnats och den 

som lämnat högsta budet om 140 000 kronor redovisar planer för fastigheten och 

verksamheten i särskild skrivelse som bifogas handlingarna.  

 

Enligt beslut i kommunfullmäktige 2004-12-15 § 117 ska eventuella försäljningar av 

bland annat fastigheten Böle f.d. skola, beslutas av kommunfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll, 2008-11-19 § 323 

Skrivelse fastighetsförvaltare, 2014-08-04 

Skrivelse Magnus Jensen 

 

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige beslutar att sälja före detta Böle skola till högsta bud om 

140 000 kronor. Kommunstyrelsens ordförande uppdras att underteckna 

erforderliga handlingar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras: 

KF 
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§ 143 

  

Budgetuppföljning 2014, Dnr 2014-000064 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2013-04-03 § 55 att med anledning av stora 

prognostiserade underskott, genomföra ett antal åtgärder för att skärpa upp och 

återskapa förtroendet för uppföljningssystemet. En av åtgärderna är att nämnderna 

genomför och redovisar inför kommunstyrelsen en månatlig uppföljning av budgeten 

för året med prognostiserat resultat för året samt kostnads- och konsekvensberäknade 

åtgärder vid eventuella prognostiserade underskott.  

 

Kommunstyrelsen behandlar vid dagens sammanträde del av månadsuppföljning per 

maj 2014.  

 

Socialnämnden prognostiserar per maj en negativ avvikelse utifrån helårs budget om 

5,5 mkr. Jämfört med tidigare prognoser så är det en ytterligare försämring om 200 

000 kronor som hänför sig till personalkostnader inom IFO.  

 

FOKUS-nämnden prognostiserar i juni ett underskott för året om ca 6,2 mkr. FOKUS 

AU och förvaltningschef redovisar vid dagens sammanträde möjligheter till åtgärder 

inom en del av avvikelserna som nämnden får att ta ställning till. För närvarande 

beräknas åtgärder om ca 1,5 mkr för att minska underskottet.  

 

FOKUS redovisar vidare att elevunderlaget inom gymnasiet minskat radikalt inför 

läsåret och att ett beslutsunderlag inom förvaltningen arbetats fram under sommaren 

för att kunna fatta ett långsiktigt beslut kring gymnasiets framtid. Underlaget blir 

föremål för behandling i FOKUS-nämnden den 27 augusti. Projekteringen för 

förskolebygget löper på. Underlaget för barnomsorgen fortsätter att öka och behovet 

för fler avdelningar. Förvaltningen undersöker därför möjligheten att bygga ytterligare 

två avdelningar på Hagaskolan för totalt 6 avdelningar.  

 

Kommunstyrelsen inklusive KS teknik samt plan- och byggnadsnämnden redovisar 

budgetföljsamhet.  

 

Beslutsunderlag 

Socialnämnden, protokoll 2014-06-17 § 51 inkl. prognos per maj  

FOKUS-nämnden, protokoll 2014-06-11 § 57 och prognos per maj samt juni 

Plan- och byggnadsnämnden, protokoll 2014-06-17 § 58 och prognos per maj 

Kommunstyrelsen, prognos per maj 

Kommunstyrelsen teknik, prognos per maj 
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Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen godkänner budgetprognos per maj 2014 för sin del inkl. KS 

teknik. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchef att redovisa åtgärder för att 

hantera budgetunderskott för bostadsanpassning.  

 

- Kommunstyrelsen tar del av nämndernas redovisningar av prognos per maj 2014 

samt juni för FOKUS-nämnden. Med anledning av de stora prognostiserade 

underskotten uppmanas nämnderna att i kommande rapport inkomma med 

tydliga förslag till åtgärder för att komma i budgetbalans och ekonomiska 

effekter samt konsekvenser för verksamheten av föreslagna åtgärder.  

 

- I enlighet med beslut i kommunstyrelsen 2014-05-28 § 105, uppdrogs åt såväl 

socialnämnden som FOKUS-nämnden att till nästa kommunstyrelse den 13 

augusti redovisa de åtgärder med konsekvensbeskrivning som nämnderna avser 

att vidta för att uppnå budgetföljsamhet. Socialnämnden har till dagens 

sammanträde inte inkommit med någon redovisning. Kommunstyrelsen ser med 

förvåning och allvar på att socialnämnden uppvisar brister i det för kommunens 

ekonomi så viktiga uppföljningssystemet. Kommunstyrelsen utgår ifrån att 

socialnämnden genomför redovisningen till kommunstyrelsens arbetsutskott 

2014-08-20 och fortsättningsvis följer de uppdrag och rutiner inom 

uppföljningssystemet som överenskommits gemensamt.   

 

- Kommunstyrelsen inbjuder socialnämndens AU och förvaltningschef till KS den 

10 september för redovisning av tydliga förslag till åtgärder för att komma i 

budgetbalans och ekonomiska effekter samt konsekvenser för verksamheten av 

föreslagna åtgärder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras: 

Samtliga nämnder 

Kommunchef 

Ekonomichef 
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§ 144 

  

Information till Kommunstyrelsen, Dnr 9230 

 

Kommunstyrelsens ordförande informerar om: 

- Badvattenproblematiken under sommaren vid badplatsen i Lilla Lee som under 

perioder varit otjänligt.  

- Efter Westbergas konkurs står industrifastigheten på Vik tom och det är ännu 

oklart hur den ska hanteras. Intressenter finns.  

- Befolkningen i kommunen fortsätter att öka. Efter första halvåret ökade 

befolkningen med 24 personer till totalt 4764 personer.  

 

Frågor om upprustningen av badplatsen vid Lilla Lee skett och hur den dagliga 

tillsynen bedrivs på kommunala badplatser. Teknisk chef får redovisa svar vid nästa 

kommunstyrelse den 10 september.  
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§ 145 

  

Rapport från Kommunalförbunden, Dnr 14270 

 

Ingen information.  
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§ 146 

  

Anmälan delegationsbeslut KS 140813, Dnr 23165 

 

Följande delegationsbeslut anmäls: 

 

Fastighets-/ Verksamhetsutvecklare Claes Hellberg 

 Tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter gällande dans Bästorp 

Nygård 

den 28 juni 2014, Töftedals dansgille – Delegation 2014-41. 

 Ansökan om grävtillstånd i allmän platsmark, Jordbrovägen i Dals-Ed. –  

      Delegation 2014-42. 

 Tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter gällande sångstunder 

2014 i Terassparken, Smyrnaförsamlingen - Delegation 2014-46. 

 Tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter gällande dans Hultevi 

Håbol den 5 juli 2014, Håbols IF - Delegation 2014-56. 

 Tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter gällande Mudrace 2014 

på privat mark, Nössemark–Ed Offroaders – Delegation 2014-65. 

 Yttrande över granskningshandling breddning av väg 964 vid Björnlidmon i  

      Dals-Eds kommun. Delegation 2014-66. 

 Tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter gällande dans 

Nössemarksgården den 19 juli 2014, Nössemarks Hembygds- och 

Samhällsförening. 

Delegation 2014-68. 

 Tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter gällande cirkus på 

Tittutgärdet 

den 17 augusti 2014, Cirkus Wictoria AB – Delegation 2014-76. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Martin Carling 

 Hyreskontrakt, del av Dals-Ed, Ed 1:34 – Dals-Eds Båtklubb 800 m2 –  

      Delegation 2014-48. 

 Nyttjanderättsavtal, del av Ed 10:1 – Bostadsrättsföreningen Stallbacken i Ed 

–  

Delegation 2014-49. 

 

Enhetschef Eva Karlsson 

 Bostadsanpassningsbidrag – Delegation 2014-40, 2014-44, 2014-64. 

 Parkeringstillstånd – Delegation 2014 -52-54,  Delegation 2014-71,  

      Delegation 2014 - 74-75. 
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Räddningschef Per Sandström 

 Tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter gällande sångstunder 

2014 i Terassparken, Smyrnaförsamlingen - Delegation 2014-45. 

 Tillståndsbevis gällande tillstånd för hantering av brandfarlig vara, Ed 1:117 –  

      St1 Energy AB – Delegation 2014-47. 

 Tillstånd enligt ordningslagen gällande dans och dagtid familjeaktiviteter,  

      Hultevi Håbol den 5 juli 2014 – Delegation 2014-55.  

 

 Tillståndsbevis gällande tillstånd till innehav, förvärv och förvaring av 

explosiva varor, Nössemark-Dalen 1:44 – Jörgen Gunnarsson – Delegation 

2014:61. 

 Tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter gällande dans 

Nössemarksgården den 19 juli 2014, Nössemarks Hembygds- och 

Samhällsförening. 

Delegation 2014-67. 

 Tillståndsbevis gällande tillstånd till innehav, förvärv och förvaring av 

explosiva varor, Knipan 1:33 – Nils Larsson – Delegation 2014-72. 

 Tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter gällande cirkus på 

Tittutgärdet 

den 17 augusti 2014, Cirkus Wictoria AB – Delegation 2014-77. 

 Brandskyddskontroll – Tillträde till fastighet Äng 1:68 – Delegation 2014-57. 

 Brandskyddskontroll – Tillträde till fastighet Äng 2:54 – Delegation 2014-58. 

 Protokoll brandskyddskontroll –  Ed 3:5 – Delegation 2014-59. 

 Protokoll brandskyddskontroll – Nybergs Bygg – Delegation 2014-62. 

 Brandskyddskontroll – Tillträde till fastighet Äng 1:91 – Delegation 2014-63. 

 Brandskyddskontroll – Tillträde till fastighet Ed 1:76 – Delegation 2014-69. 

 Brandskyddskontroll – Tillträde till fastighet Ed 4:193  - Delegation 2014-70. 

 

Teknisk chef Roland Kindslätt 

 Tillfälliga lokala trafikföreskrifter att gälla vid bakluckeloppis 2014 –  

            Delegation 2014-43. 

 Anställnings- & lönebeslut för målare till kommunförrådet – Delegation 2014-

73. 

 

Personalchef Veronica Husberg 

 Beslut gällande lönetillägg för fem personal gällande särskilda insatser - 

Delegation 2014-50. 

 Beslut gällande lönetillägg för rektor inom Fokusförvaltning – Delegation 

2014-51. 

 

Arbetsmarknadschef Magnus Åkesson 

Anställning - vikarier vid Stationshusets HVB – Delegation 2014 
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Meddelande KS 140813, Dnr 23166 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 14:11 

Sotningsindex 2014. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 14:13 

Samverkan mellan kommunal räddningstjänst och Sjöfartsverkets 

räddningshelikoptrar. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 14:21 

Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på 

bygglov. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 14:22 

Arbetsdomstolens dom 2014 nr 9 om avsked av läkarsekreterare. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 14:23 

Arbetsdomstolens dom, AD 2014 nr 22 angående avskedande av en kommunal 

fastighetschef. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 14:25 

Arbetsdomstolens dom 2014 nr 39 om kommun haft rätt att häva anställningsavtal 

med en lärare som uppgivit felaktig ämnesbehörighet. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 14:26 

Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2015. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 14:27 

Komplettering till cirkulär 14:13 om samverkan mellan kommunal räddningstjänst 

och Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 14:28 

Arbetsdomstolens dom 2014 nr 41. Fråga om det förelegat saklig grund för 

uppsägning 

av textilslöjdslärare på grund av nedsatt arbetsförmåga. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 14:29 

Sanktionsavgifter på arbetsmiljö- och arbetstidsområdet. 

 

Polismyndigheten i Västra Götaland 

Anmälan om stöld 2014-05-14 – 2014-05-15 – återvinningscentralen Onsön. 
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Polismyndigheten i Västra Götaland 

Anmälan och underrättelse om beslut skadegörelse på båt 2014-05-15 – 2014-05-28   

Stora Sågtjärnet. 

 

Polismyndigheten i Västra Götaland 

Anmälan om försök till stöld 2014-05-21 – 2014-05-22 – återvinningscentralen 

Onsön. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting 

Förbundsavgift år 2015 till Sveriges Kommuner och Landsting. 

 

Länsstyrelsen Västra Götalands län, Naturvårdsenheten 

Rapport om miljöövervakning av rikkärr i Västra Götalands län 2011-2013. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting 

Ökat bostadsbyggande – delat ansvar. Slutrapport från programberedningen för ökat 

bostadsbyggande. 

 

Riksrevisionen 

Rapport Nyanländ i Sverige – Effektiva insater för ett snabbt mottagande? RIR 

2014:15. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting 

Styrelsens beslut nr 04 - Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner 

och 

Landsting om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter på kommunal nivå. 

 

Västra Götalandsregionen/Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli 

Samverkansavtal avseende ungdomsmottagning. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting 

Pressmeddelande – Ökade krav på välfärd utmanar ekonomin samt ekonomirapporten 

– om kommunernas och landstingens ekonomi april 2014. 

 

Dalslands Miljönämnd 

Sammanträdesprotokoll 2014-06-05. 

 

Fyrbodals Kommunalförbund 

Sammanträdesprotokoll 2014-05-08. 

 

Diarienr 14/214.003 - Socialnämnden 

Beslut från Socialnämnden 140520 § 48 – Delegationsordning för socialnämnden 

2014 - revidering. 
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Diarienr 14/214.003 - Socialnämnden 

Reviderad delegeringsordning för socialnämnden 2014. 

 

Diarienr 14/47.130 – IVO/Inspektionen för vård och omsorg 

Underrättelse – Faktagranskning av intervjuprotokoll samt möjlighet att lämna 

synpunkter gällande Stationens HVB i Dals-Ed. 

 

Diarienr 14/33.233 – Plan- och byggnadsnämnden 

Beslut från Plan- och byggnadsnämnden 140520 § 52 – Avslag på ansökan om 

marklov för konstgräsplan delvis placerad på tidigare stenmjölsplan. 

 

Diarienr 14/185.130 – Kommunstyrelsen/Arbetsmarknadsenheten 

Tjänsteskrivelse om mottagande av rapport angående Lex Sarah på stationens HVB. 

 

Diarienr 13/82.214 – Länsstyrelsen Västra Götaland 

Beslut enligt 11 kap plan- och bygglagen (PBL) om kommunens antagandebeslut. 

 

Diarienr 07/271.433 - Naturvårdsverket 

Beslut från Naturvårdsverket 140612 gällande godkännande av överenskommelse om  

intrångsersättning Heråmaden, Töftedals-Högen 1:3. 

 

Diarienr 14/67.265 – Länsstyrelsen Västra Götalands län 

Beslut från Länsstyrelsen 140618 gällande utökning av naturreservatet Furustad,  

Dals-Eds kommun. 

 

Diarienr 14/67.265 – Länsstyrelsen Västra Götalands län 

Västra Götalands läns författningssamling 14 FS 2014:48 – Beslut om utökning av 

naturreservatet Furustad i Dals-Eds kommun. 

 

Diarienr 14/22.239 – Plan och byggkontoret 

Meddelande enligt 9 kap 41 b § Plan- och bygglagen (2010:900). 

Bygglov har beviljats för omskyltning servicestation på fastigheten Ed 1:117. 

 

Diarienr 12/319.130 - Landshövdingen Västra Götalands län 

Information – Vårt gemensamma ansvar för mottagning av nyanlända i länet. 

 

Diarienr 13/82.214 – Plan- och byggkontoret 

Lagakraftbevis gällande detaljplan för Ed 2:150 i Dals-Eds kommun. 

 

Diarienr 13/356.270 – Länsstyrelsen Västra Götalands län 

Bostadsmarknadsanalys Västra Götalands län 2014. 

 

 
 

 


