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§ 74 

 

Budgetuppföljning 2015, Dnr 2014-000367 

 

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 

april 2015 vilket även innehåller tertialrapport 1 för 2015.   

 

I samband med budgetbeslut i december för budget 2015, plan 2016-2017 beslutades 

omresurstilldelning för 2015 enligt demografiförändringar för FOKUS-och 

socialnämnden om904tkr respektive 983tkr. Vid avstämning av definitivt utfall 1 

januari 2015 så visarresursfördelningen att FOKUS-nämnden enligt modellen skall 

tillskjutas ytterligare 457tkroch socialnämnden 726tkr. Då inga extra medel avsatts för 

detta samt att prognosen förskatter och bidrag är sämre än budgeterat så föreslås i 

ekonomichefens tertialrapport att ingen ytterligare tilldelning tillnämnderna sker 

under 2015. 

 

I övrigt har FOKUS-nämnden att vidta åtgärder för att uppnå full följsamhet mot 

budget.Avstämning efter förslag enligt ovan:Ursprungligtprognosresultat+2552 tkr. 

Anpassningsåtgärder FOKUS-nämnden +570 tkr. Beräknat utfall efter 

anpassningsåtgärder +3122 tkr. Prognos efter åtgärder ger ett resultat om +3122 

tkr, vilket innebär ett budgetöverskott med1 482tkr. 

 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport tertial 1 2015, Dals-Eds kommun 

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen godkänner prognos för kommunstyrelsen avseende tertial 1 

år 2015.  

 

- Kommunstyrelsen godkänner prognos för kommunstyrelsens teknik och 

serviceavseende tertial 1 år 2015. 

 

- Kommunstyrelsen uppdrar till socialnämnden att komplettera 

månadsuppföljningenmed statistik från IFO-verksamheten enligt framtagen 

mall. 
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Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige beslutar att socialnämnden skall komplettera 

månadsuppföljningen med statistik från IFO-verksamheten. 

 

- Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att regelbundet följa upp 

nämndernas arbete för budgetföljsamhet utifrån kommunens rutiner och mallar 

förmånadsuppföljning. 

 

- Kommunfullmäktige godkänner prognosen för tertial 1 år 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras: 

SN 

KF 
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§ 75 

 

Budget och mål 2016, plan 2017-2018, Dnr 2015-000014 

 

Sammanfattning 

Inför budgetprocessen under 2015 har ett nytt arbetssätt införts med syfte att så långt 

det är möjligt säkerställa att de ekonomiska resurserna fördelas utifrån kända behov, 

ambitionsnivåer och övriga krav. Nämnder och förvaltningar har därför tagit fram en 

behovsanalys och en inventering av samtliga verksamhetsområden som överlämnades 

till budgetberedningen i samband med boksluts- och budgetdialogen 2015-04-08. 

Behoven är specificerade utifrån volymförändringar samt ambitionsnivåer och övriga 

förändringar. 

 

En överblick över dessa visade att behoven för 2016 motsvarade 

nettokostnadsökningar på mellan 11,9 och 22,1 mkr, förutom detta innebär en 

löneökning på 3,0 % c:a 6,8 mkr. Utrymmet för 2016 med en resultatnivå på 2 % av 

skatter och statsbidrag låg i det läget på c:a 3,9 mkr, för 2017 tillkom ytterligare 6,7 

mkr och för 2018 ytterligare 7,2 mkr. 

 

Kommunstyrelsen skickade 150401 budgetberedningens underlag på remiss till 

samtliga nämnder och styrelse med uppdrag att beskriva konsekvenser av föreslagna 

ramar samt åtgärder och konsekvenser i verksamheterna för att uppnå dessa.  

 

Remissförslaget innebar kort att verksamheterna kompenserades för de 

volymökningar man kunde överblicka samtidigt som ingen indexuppräkning på 

intäkter och kostnader gjordes. Anslag för löneökningar i samband med lönerevision 

2016 motsvarande 3,0 % reserveras centralt under KS för att senare fördelas enligt 

faktiskt utfall. Ingen kompensation utgick för övriga kvalitetsförändringar utan dessa 

skulle finansieras genom ambitionssänkningar, anpassningar av kostnadsnivåer, 

samverkan etc. För att klara av volymökningarna lades även ett anpassningskrav 

motsvarande 4,0 mkr på IFO-verksamheten samt generella anpassningar på 

nämnderna om totalt 6,5 mkr för 2016. 

 

SKL (Sveriges kommuner och landsting) har i budgetcirkulär 15:15 2015-04-29 bl.a. 

redovisat ny skatteunderlagsprognos för perioden 2014-2018 vars prognos i huvudsak 

innebär en nedrevidering av tidigare prognos från februari månad (som låg till grund 

för underlaget i remissförslaget). Bedömningen i SKL:s skatteunderlags- prognos är 

även betydligt mer pessimistisk än den skatteunderlagsprognos som regeringen 

presenterade i samband med vårändringsbudgeten och vårpropositionen i april månad. 

 

Utöver skatteunderlagsprognos så har SKL lämnat bedömning kring prisindex för 

kommunal verksamhet för åren 2015-2018 vilket innebär ytterligare kostnadsökningar 

om kommunen väljer att använda dessa vid budgetarbetet.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott konstaterade 2015-05-06 i och med de nya 

förutsättningarna att utrymmet för kommande år inte förbättrats utan snarare 

försämrats något. Utifrån inkomna skrivelser menade också arbetsutskottet att det är 

svårt att få fullt genomslag av föreslagna anpassningar på kort sikt och uppdrog därför 

till ekonomichef och förvaltningsledning att beskriva hur effekterna av nuvarande 

resursfördelningsmodell skulle bli för åren 2016-2018 som en jämförelse med de 

behovsanalyser som inkommit. 

 

Förslag till ramar har därför tagits fram utifrån nuvarande resursfördelningsmodell 

samt med viss hänsyn taget till inkomna behovsanalyser. Kommunchefens 

ledningsgrupp har 2015-05-13 tagit del av nytt förslag utifrån ovan. Ekonomichefen 

beskriver ramen 2016 som en kortsiktig lösning för att få en budget i 

balans.Ledningsgruppen har sedan att arbeta med en plan för en långsiktig hållbar 

budget för 2017 och framåt med den nytillträdde kommunchefen i spetsen och 

förhoppningsvis samtliga ledande tjänstemän på plats under hösten. 

 

Ekonomichef redovisade nytt förslag utifrån resursfördelningsmodell. Nuvarande 

resursfördelningsmodell bygger på kostnadsutjämningens prislappar för de olika 

demografiska grupperna och jämför förändringarna inom dessa mellan åren. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 150513 om följande kring processen 

avseende Budget 2016, plan 2017-2018.  

 

- att utifrån underlag för nytt förslag till årsbudget 2016 samt planer 2017-2018 

med utgångspunkt från resursfördelningsmodellen och med beaktande av 

inkomna behovsanalyser och nämndernas yttrande, återigen skicka 

budgetberedningens preliminära budget på remiss. Nämnder och styrelser har 

att inlämna yttrande till kommunstyrelsen senast den 11 juni 2015. Yttrandet 

ska innehålla konsekvenser av den nya tilldelade ramen och förslag till 

eventuella åtgärder och konsekvenser av dessa för att anpassa verksamheterna 

till tilldelade preliminära ramar. I samband med yttrande förväntas nämnderna 

även redovisa förslag till taxor och avgifter för 2016.  

 

- att utifrån det nya budgetförslaget och den förnyade remissrundan, uppdra åt 

ekonomichefen att revidera tidplanen för budgetprocessen så att beslut kring 

Budget 2016, plan 2017-2018 samt taxor och avgifter 2016, sker i 

kommunfullmäktige 2015-08-26. Ärendet ska dessförinnan beredas i 

kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-17 och kommunstyrelsen 2015-08-

12 samt MBL-förhandlas innan kommunstyrelsens beredning av ärendet. 

Gemensamt gruppmöte flyttas från den 25 maj till den 10 augusti inför 

kommunstyrelsen den 12 augusti. Ny presidiekonferens bokas in den 2 juni för 

budgetdialog inför nämndernas yttrande av nytt budgetförslag.  
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Kommunstyrelsen tar vid dagens sammanträde del av kommunchefens förslag till 

anpassningar utifrån nytt förslag till ramar. Kommunstyrelsen har att vid dagens 

sammanträde ta ställning till förslaget om anpassningar och yttrande för egen del 

avseende det nya budgetförslaget.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens förslag till anpassning 

av verksamheter och budgettill den nya preliminära ramen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras: 

Kommunchef 

Ekonomichef 
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§ 76 

 

Ombudgetering av anslag från KS objektsreserv - inköp av minibussar och 

ipads, Dnr 2015-000153 

 

Sammanfattning 

Tjänsteskrivelse föreligger från ekonomichef 2015-04-24 angående behovet av att 

ianspråkta KS objektsreserv för inköp av ipads och två minibussar.  

 

Beslut har sedan tidigare tagits om att samtliga handlingar till kommunens politiker 

skall distribueras elektroniskt från och med 2015. För att möjliggöra detta har också 

beslut tagits om att införskaffa iPads till samtliga ordinarie ledamöter i nämnder och 

styrelser samt kommunfullmäktige, vilket nu har gjorts.  

 

Sedan en tid tillbaka leasar verksamheten för ensamkommande flyktingbarn två 

minibussar av externt leasingbolag. Verksamhetens bedömning är att dessa bussar kan 

nyttjas i verksamheten ett antal år framåt i tiden och det vore därför mera ekonomiskt 

fördelaktigt att kommunen/verksamheten köper fordonen för kvarvarande restvärde. 

Finansiering av avskrivning och internränta inryms i det statsbidrag som 

verksamheten erhåller. 

 

Under förutsättning att omfördelning sker enligt förslaget är kvarvarande medel under 

projekt 8053 KS objektsreserv 4 832 000 kronor 

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att utifrån ekonomichefens tjänsteskrivelse ovan 

fördela medel från KS objektsreserv enligt nedan: 

 att omfördelning sker med 89 000 kronor från projekt 8053 KS objektsreserv 

till projekt 8194 Minibussar AME  

 att omfördelning sker med 134 000 kronor från projekt 8053 KS objektsreserv 

till projekt 8320 iPads 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras: 

Ekonomichef 
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§ 77 

 

Internkontroll - Plan 2014/Uppföljning 2014, Dnr 2014-000066 

 

Sammanfattning 

Dals-Eds kommun antog 2003-11-19, § 99, reglemente för internkontroll. 

Reglementet syftar till att nämnder och styrelser upprätthåller en tillfredsställande 

intern kontroll. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det 

finns en god intern kontroll. Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna 

kontrollen inom respektive nämnd. Reglementet beskriver även ansvarsfördelning för 

förvaltningschef, verksamhetsansvariga och övriga anställda. 

 

Resultatet från uppföljningen ska redovisas till kommunstyrelsen och kommunens 

revisorer. Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas 

uppföljningsrapporter genomföra utvärdering och vid behov initiera förbättringar. 

Kommunstyrelsen har också att informera sig om den interna kontrollen i Edshus AB. 

 

Genom uppföljningsverktyget Stratsys finns verktyg för att skärpa upp och 

kvalitetssäkra rutinerna för kommunens internkontroll. En arbetsgrupp inom 

kommunen bidrar till att samla kommunens internkontrollarbete för förslag till 

revidering av olika kontrollmoment.  

 

Uppföljning av internkontrollplan 2014 föreligger från kommunstyrelsen och 

nämnderna där prioritering av olika objekt för granskning under året framkommer.   

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen godkänner föreliggande uppföljning av internkontrollplan 

2014 och tar del av övriga nämnders rapportering av arbetet med 

internkontrollplaner.  

 

- Kommunstyrelsen uppdrar åt IT-chef att upprätta förslag till revidering av IT-

policy för användandet av mobiltelefoner där även frågan om förmånsbeskattning 

bör beaktas.    

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras: 

Ekonomichef 

IT-chef 
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§ 78 

 

Internkontroll - Plan 2015 / Uppföljning 2015, Dnr 2015-000035 

 

Sammanfattning 

Dals-Eds kommun antog 2003-11-19, § 99, reglemente för internkontroll. 

Reglementet syftar till att nämnder och styrelser upprätthåller en tillfredsställande 

intern kontroll. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det 

finns en god intern kontroll. Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna 

kontrollen inom respektive nämnd. Reglementet beskriver även ansvarsfördelning för 

förvaltningschef, verksamhetsansvariga och övriga anställda. 

 

Varje nämnd ska årligen anta en plan för uppföljning av den interna kontrollen. 

Nämnden ska samtidigt ange när och hur redovisning av uppföljningen ska ske. 

Därutöver ska resultatet från uppföljningen redovisas till kommunstyrelsen och 

kommunens revisorer. Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas 

uppföljningsrapporter genomföra utvärdering och vid behov initiera förbättringar. 

Kommunstyrelsen har också att informera sig om den interna kontrollen i Edshus AB. 

 

Revisorerna har under 2011-2012 granskat kommunens arbete med 

internkontrollplaner och inkommitmed en revisionsrapport som resulterat i en 

rekommendation om skärpning av tillämpningen av det regelverk som utformats för 

att stärka och garantera den interna kontrollen i kommunen. Den sammantagna 

rekommendationen konkretiseras i ett antal åtgärder som behöver vidtas. 

Kommunfullmäktige beslutade 2012-03-20 § 19 att uppdra åt kommunens 

Ledningsgrupp att beakta rekommendationerna i revisionsrapporten inför det fortsatta 

arbetet med att ytterligare förbättra den interna kontrollen i kommunen.  

 

Kommunens ekonomgrupp arbetade därför under hösten 2012 fram en ny struktur i 

uppföljningsverktyget Stratsys i syfte att skärpa upp och kvalitetssäkra rutinerna för 

kommunens internkontroll i enlighet med revisionsrapportens rekommendationer.  

 

Kommunstyrelsen har att behandla plan för internkontrollen 2014 där prioritering av 

olika objekt för granskning under året framkommer för sin del och ta del av 

nämndernas planer.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen godkänner internkontrollplan 2015 och tar del av nämndernas 

rapportering av arbetet med internkontrollplaner.  

 

Expedieras: 

Ekonomichef 
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§ 79 

 

Remiss av betänkandet Moderniserad studiehjälp (SOU 2013:52), Dnr 2015-

000116 

 

Sammanfattning 

Utgångspunkten i betänkandet är att en modern studiehjälp ska vara renodlad, 

ändamålsenlig, enhetlig och inkluderande. Därför behöver studiehjälpens karaktär av 

studiestöd stärkas. Sammantaget innebär förslagen i detta betänkande att målen för 

den moderniserade studiehjälpen bör kunna sammanfattas i följande punkter; 

lpen ska främja samhällets kompetensförsörjning genom att markera att 

samhället sätter värde på att ungdomar fortsätter att studera efter grundskolan. 

gymnasiestudier. 

pen ska främja aktiva studier på heltid. 

gymnasieutbildning. 

utbildning. 

 ska stödja ungdomars utveckling till självständiga och 

ansvarstagande medborgare genom att ge dem ansvar för en egen ekonomi. 

 

FOKUS-förvaltningen har berett ärendet och instämmer, med undantag för några 

synpunkter, i stort med de synpunkter utredaren lägger fram i betänkandet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskottet har uppdragit år förvaltningschef FOKUS att till 

kommunstyrelsens behandling av remissen den 27 maj 2015, inkomma med ett 

beslutsförslag i ärendet.  

 

Förvaltningschefens förslag till remissvar föreligger.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att lämna synpunkter i enlighet med FOKUS 

förvaltningschefs förslag till yttrande.  

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras: 

Utbildningsdepartementet 
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§ 80 

 

Remiss - Sedd, hörd och respekterad - ett ändamålsenligt klagomålssystem i 

hälso- och sjukvården (SOU 2015:14), Dnr 2015-000098 

 

Sammanfattning 

Socialdepartementet har skickat delbetänkandet ”Sedd, hörd och respekterad – ett 

ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (SOU 2015:14)” från 

klagomålsutredningen på remiss. Fokus har i delbetänkandet lagts på patienters och 

närståendes behov, dels för att dessa behov inte tidigare kartlagts, dels för att det är 

patienter och närstående som klagomålshanteringen är till för.  

 

I förslaget finns även en informationsskyldighet för vårdgivaren som ska besvara och 

förtydliga vilka åtaganden som ingår, hur man lämnar klagomål och den klagandes 

rättigheter.  

 

Kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) har inkommitmed ett 

remissyttrande, 2015-04-10. Socialnämnden har 2015-04-21 § 42 tagit del av och 

ställt sig bakom tjänsteskrivelse från MAS.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen ställer sig positiv till delbetänkandets förslag till nya 

bestämmelser för hantering av synpunkter och klagomål inom hälso- och 

sjukvården.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras: 

Socialdepartementet 

SN 
 
 



Dals-Eds kommun  Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen  2015-05-27 
 

 

   
Ordförandes signatur………………………. Justerandes signatur ……………………….. 
   

  12(37) 
 

§ 81 

 

Remiss - Årlig avstämning av Regionalt trafikförsörjningsprogram 2014 för 

Västra Götaland 2025, Dnr 2015-000072 

 

Sammanfattning 

Hösten 2012 fastställde Västra Götalandsregionen regionalt trafikförsörjningsprogram 

för kollektivtrafikens långsiktiga utveckling. Enligt överenskomna 

samverkansformer mellan region och kommuner skall programmet följas upp och 

stämmas av en gång per år. Målen för kollektivtrafiken utgår från kollektivtrafiken 

som ett av flera verktyg att gåi riktning mot Visionen om Det Goda Livet.  

 

Sammanfattningsvis visar uppföljningenatt kollektivtrafiken under en treårsperiod har 

utvecklats positivt när det gällerresandeutveckling och miljöanpassning. När det gäller 

invånarnas nöjdhet medkollektivtrafiken och anpassning av hållplatser för 

funktionsnedsatta gårutvecklingen långsammare. Det krävs samverkan mellan 

kommun och region för attnå målen i programmet. Avstämningen innehåller därför 

också frågor om hur kommun och region kan nå längre tillsammans. 

    

Kommunen skall svara senast den 26 maj 2015. 

 

Planeringssekreterare har berett ärendet genom tjänsteskrivelse 2015-04-22 som 

innehåller ett antal svar på de frågor som ställs i remissen.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom planeringssekreterarens 

tjänsteskrivelse 2015-04-22 som sitt eget svar på remissen.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras: 
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§ 82 

 

Remiss - Bredbandstrategiförslag Bredband där du bor, verkar och vistas till 

Fyrbodals medlemskommuner, Dnr 2015-000095 

 

Sammanfattning 

Bredbandsstrategin ska utveckla regionens övergripande vision och mål i ett antal 

konkretaoch mätbara delmål och därefter föreslå ett antal åtgärder för att nå dessa mål. 

Strategin skabidra till att ge länet en gemensam syn på vad ett fortsatt statligt stöd ska 

användas och hurlänet kan underlätta för marknadens aktörer på bästa sätt för att ge 

länets invånare ochnäringsliv bäst nytta, förbättrad miljö och en hållbar utveckling.I 

dagsläget har Västra Götalands län en något lägre andel hushåll och företag med 

tillgång tillsnabbt bredband än Sverige som helhet. Denna regionala bredbandsstrategi 

och dess bilagorska peka ut vägen mot att nå målen för regionen. 

 

Följande mål ska i Västra Götalands län vara uppfyllda år 2020: 

1. 90 % av regionens hushåll och företag ska ha tillgång till robust bredband med en 

hastighetpå 100 Mbit/s symmetriskt. 

2. 50 % av hushållen ska ha köpt abonnemang på minst 100 Mbit/s 

3. 90 % av regionens yta ska nås av någon typ av mobilt bredband med 30 Mbit/s. 

 

Kommunerna har en viktig roll i bredbandsarbetet. Det finns en lång rad åtgärder som 

de kangöra för att underlätta utbyggnaden. Till stor del handlar det om administrativa 

åtgärder somsamordning av grävande aktörer, att ha smidig hantering av grävtillstånd, 

ledningsrätt ochbygglov.Välfärdsbredband, samhällsmaster och robusthet är andra 

områden som behöver utvecklasfram till år 2020. 

 

Bredbandsstrategin version 2015-02-16 föreslås, för Regionutvecklingsnämnden, den 

26 februari2015 att sändas ut på remiss.Remissen skickas i första hand ut till länets 

kommuner men också till andra aktörer som ärberörda av strategin.Remisstiden är 

fram till 12 juni 2015. Efter remissrundan och beredning föreslås att regionfullmäktige 

beslutar i ärendet den 19-20 oktober 2015.  

 

IT-cheferna i Dalsland har inkommitmed ett gemensamt förslag till remissvar. 

Arbetsutskottet har uppdragit åt IT-chefen att upprätta en tjänsteskrivelse i ärendet 

med beslutsförslag till kommunstyrelsens behandling av remissen den 27 maj 2015. 

IT-chefens tjänsteskrivelse föreligger.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att godkänna remissvaret som är framtaget 

tillsammans med de andra IT-cheferna i Dalsland.  

 

Expedieras: 

Västra Götalandsregionen 
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§ 83 

 

Riktlinjer för ensamkommande flyktingbarn, Dnr 2014-000002 

 

Sammanfattning 

I samband med att kommunstyrelsen övertog ansvaret för mottagandet av 

ensamkommande barn 2014 fanns behov av att skapa tydliga riktlinjer för 

ersättningsnivåerna samt hur utbetalningarna skall ske. Kommunstyrelsen godkände 

därför riktlinjer 2014-05-28 enligt skrivelse från AME-chef 2014-05-13. Grunden för 

ersättningarna ska bygga på en genomförandeplan med fokus på att personalen arbetar 

ännu bättre med att motivera barnen att ta ansvar för sin skolgång och sina uppgifter 

samt hela tiden uppmuntra dem till detta.  

 

Vid kommunstyrelsens möte 2014-04-30 § 92 återremitterades förslaget med 

hänvisning till att ersättningsnivåerna bör kopplas tydligare till prestation istället för 

ersättningsavdrag i de fall där individen inte sköter sina åtaganden. Reviderat förslag 

från AME-chef 2014-05-13 antogs av kommunstyrelsen 2014-05-28. Verksamheten 

har nu inkommitmed skrivelse där behov uttrycks av att revidera riktlinjerna utifrån de 

motivationseffekter de närvarande kan få.  

 

En förutsättning för lyckad integration är att individen klarar av allt det den behöver 

kunna för att klara sig själv i Sverige. Det vill säga att individen förstår hur det 

svenska samhället är uppbyggt, hur individen bör agera i samhället för att klara sig 

själv ekonomiskt och socialt samt att man kan det svenska språket. Verksamheten 

menar att dessa punkter kan påverkas i verksamheten, bland annat med hjälp av en 

mer villkorad ersättning som föreslås i två delar.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2015-05-06 åt AME-chef och föreståndare 

att till kommunstyrelsens behandling av ärendet den 27 maj, förtydliga eventuella 

juridiska aspekter av en komplettering till de antagna riktlinjerna i enlighet med 

föreliggande skrivelse. AME-chef redovisar vid dagens sammanträde i 

kommunstyrelsen att det inte föreligger några juridiska hinder för kommunen att 

villkora ersättning i enlighet med förslaget.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande skrivelse från AME-chef 

och föreståndare vid ensamkommande verksamheten om villkorad ersättning 

enligt förslaget.  

 

- Kommunstyrelsen uppdrar åt AME-chef att revidera riktlinjerna för 

ersättningsnivåer för ensamkommande barn i enlighet med skrivelsen ovan 

som därefter ska godkännas av kommunstyrelsen.  

Expedieras: 

AME-chef 
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§ 84 

 

Ungdomsmottagningar i Västra Götaland - Samverkansavtal avseende 

ungdomsmottagning i Dals-Ed mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden och Dals-

Eds kommun, Dnr 2011-000215 

 

Sammanfattning 

För närvarande finns ett samverkansavtal angående Ungdomsmottagningen mellan 

Dals-Eds kommun och Hälso- och sjukvårdsnämnden.  Nu har Hälso- och 

sjukvårdsnämnden tagit initiativ till att avtalet skrivs om och förslag till nytt avtal 

föreligger. Avtalet har först behandlats i socialnämnden som i sin tur med anledning 

av synpunkter på innehållet vill lyfta frågan om avtalet till Kommunstyrelsen. 

 

Sammanfattningsvis är syftet med det nya avtalsförslaget att reglera samverkan kring 

ungdomsmottagningen i vår kommun. Tidigare har kommunen varit medfinansiär, 

men inte haft så stort inflytande i verksamheten. Det nya avtalsförslaget tydliggör 

ökad samverkan och fastställer att man ska ha en årlig dialog med fokus på 

verksamhetens inriktning och strategiska frågor för verksamheten. Där ska 

representanter från kommun, Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli och Närhälsan 

medverka och det är kommunen som föreslås sammankalla till dessa möten. Vidare 

ska det finnas en lokal samverkansgrupp mellan kommunens verksamheter för barn 

och unga och ungdomsmottagningen för verksamhetsnära frågor. Den nya avtalstiden 

gäller 2015-01-01 till 2016-12-31 och kan förlängas med max 24 månader.  

 

Verksamheten vid ungdomsmottagningen i Ed samfinansieras redan i nuvarande avtal 

av regionen och kommunen. Regionen betalar 342000 kr/år och kommunens del är 

83220 kr (126 kr/ ungdom). Den summan betalas från kommunens sida via 

Socialtjänsten. Samma ersättningsmodell föreslås i det nya avtalet.  

 

Folkhälsosamordnare har berett och lämnat beslutsförslag i ärendet, 2015-04-08,  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande avtal under förutsättning 

att det under rubrik 9 i avtalsförslaget ändras så att det klart framgår att 

kommunens ersättningsdel gäller kostnader för kuratorstjänsten och inget 

annat samt att det är Hälso-och sjukvårdsnämnden/någon av dess 

verksamheter som är sammankallande för årlig dialoggrupp och 

samverkansgrupp. 

 

Kommunstyrelsen beslutar vidare att åta sig hela ansvaret i avtalet, vilket 

innebär att omfördelning i ram krävs mellan kommunstyrelsen och 

socialnämnden. Att ansvaret för avtalet härefter åvilar kommunstyrelsen 

innebär dock fortfarande att samverkan fortfarande ska ske med övriga berörda 

nämnder.  
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forts. § 84 

 

Kommunstyrelsen utser folkhälsosamordnare till kontaktperson gentemot 

Hälso- och sjukvårdsnämnden i framtida avtalsförhandlingar.  
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Hälso- och sjukvårdsnämnden 

Ekonomichef 

SN 

Folkhälsosamordnare 
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§ 85 

 

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2014 - Samordningsförbundet 

Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng, Dnr 2015-000120 

 

Sammanfattning 

Samordningsförbundet Norra Dalsland bildades 2005 av kommunerna Bengtsfors, 

Dals-Ed och Åmål samt Västra Götalandsregionen, Länsarbetsnämnden i Västra 

Götaland och Försäkringskassan. Den 1 januari 2012 utvidgades förbundet med 

Landstinget i Värmland, Säffle och Årjängs kommuner 

 

Syftet med samordningen är att uppnå en effektivare resursanvändning och att 

utveckla en myndighetsgemensam organisering kring behov av arbetslivsinriktad 

rehabilitering. Målgruppen är personer som är i behov av samordnad rehabilitering.   

 

Samordningsförbundets årsredovisning 2014 föreligger. 

 

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige godkänner för sin del årsredovisning 2015 för 

samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng samt 

beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet. 
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§ 86 

 

Årsredovisning 2014 - Dalslandskommunernas Kommunalförbund - Bokslut, 

Dnr 2015-000125 

 

Sammanfattning 

Årsredovisning 2014 för Dalslandskommunernas kommunalförbund föreligger.  

 

Handlingarna ska behandlas i respektive medlemskommuns fullmäktige som även tar 

ställning i frågan om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen.  

 

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige beslutar för sin del godkänna föreliggande årsredovisning 

2014 för Dalslandskommunernas kommunalförbund samt bevilja 

förbundsdirektionen ansvarsfrihet.  

 

 

Jäv 

Martin Carling (C), Per-Erik Norlin (S) och Carina Halmberg (S) anmäler jäv och 

deltar inte i handläggning och beslut i ärendet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras: 

KF 
 
 



Dals-Eds kommun  Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen  2015-05-27 
 

 

   
Ordförandes signatur………………………. Justerandes signatur ……………………….. 
   

  19(37) 
 

§ 87 

 

Uppvaktning Halden 350 år, Dnr 2015-000130 

 

Sammanfattning 

I år, närmare bestämt den 10 april, fyller Halden 350 år som stad. Den 10 april 1665 

fick nämligen staden stadsprivilegier av Kung Frederik III av Danmark-Norge och 

staden uppkallades efter kungen - Fredrikshald. Under året pågår en rad arrangemang 

och aktiviteter för att hedra stadens historia.  

Såsom grannkommun vill förstås också Dals-Eds kommun delta i firandet och 

uppmärksammar därför Haldens jubileum med en minnessten som rests intill brofästet 

mellan Sverige och Norge vid Dals-Högen – Kornsjö. Platsen är vald med omsorg 

eftersom den på olika sätt är symbolisk för det goda samarbete som finns mellan våra 

kommuner. Vid platsen för stenen arrenderar Dampskipselskapet mark och de har 

med hjälp av bland annat Interregmedel utvecklat området på ett föredömligt sätt med 

bryggor, ramp och ångbåten Pröven som trafikerar Norra Kornsjön och har sin hamn 

där nu minnesstenen är rest. Vid platsen finns även en kioskservering sommartid. 

 

Vid firandet den 10 april representerades Dals-Ed av kommunstyrelsens ordförande 

Martin Carling som överlämnade ett kort med foto av minnesstenen till Halden. 

 

För finansiering av minnesstenen och dess uppförande om totalt 12 000 kronor, 

föreslås att KS oförutsett anslag tas i anspråk.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att godkänna finansiering om 12 000 kronor av 

minnessten med anledning av Haldens 350 årsfirande via KS oförutsett anslag. 
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§ 88 

 

Förslag till ändrad organisering kring Brottsförebyggande frågor, Dnr 2015-

000138 

 

Sammanfattning 
Under ett antal år har Miljö- och Folkhälsorådet (MFF) hanterat brottsförebyggande 

frågor och kommunen har inte haft något lokalt Brottsförebyggande råd. Under 2014 

tog Polisen initiativ till att forma ett lokalt Brottsförebyggande råd på 

tjänstemannanivå. Från MFF:s sida fick undertecknad tillsammans med Monica 

Lindberg från Polisen uppdraget att undersöka möjligheterna att omorganisera oss 

kring Brottsförebyggande frågor och hitta en fungerande modell. Kommunstyrelsen 

har tidigare beslutat att MFF ska fungera som brottsförebyggande råd och för att 

kunna bli ett konkret Brottsförebyggande råd i annan form behövs beslut från KS. 

 

Under en tid har en ny form av samverkan provats där samverkan sker på 

tjänstemannanivå och deltagande parter tycker att det fungerar väl. Deltagande parter 

är: folkhälsosamordnare, Polis, IFO, representanter från Stationen (ensamkommande), 

Utsiktens gymnasium, Hagaskolan och Ungdomens hus. Tanken är att bjuda in andra 

aktörer vid behov/önskemål. 

 

Tjänsteskrivelse från folkhälsosamordnare föreligger i ärendet.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
- Kommunstyrelsen beslutar att omorganisera de brottsförebyggande frågorna i 

enlighet med tjänsteskrivelse från folkhälsosamordnare och låta den grupp som 

har bildats på prov få bli formellt Brottsförebyggande råd i kommunen. Det är 

dock viktigt att även andra samhällsperspektiv blir tydliggjorda i arbetet såsom 

näringslivet. Brottsförebyggande rådet tidsbegränsat till två år inom vilket en 

utvärdering genomförs och redovisas för kommunstyrelsen.  
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§ 89 

 

Framställan om anslag till Dalslands kanal år 2016, Dnr 2015-000139 

 

Sammanfattning 

Vid ägarsamråd med ägarna till Stiftelsen Dalslands kanals framtida bestånd den 17 

april 2015, diskuterades anslagsframställan från Dalslands kanal AB. Samrådet 

beslutade att för 2016 utöka bidraget med 3 % och att Melleruds kommun tar fram 

informations- och beslutsunderlag som kan ligga till grund för beslut om uppräkning 

av 2017 års bidrag. Kommunstyrelsen i Melleruds kommun beslutade 2015-05-06 att 

anta uppräkningsmodell enligt Sveriges kommuner och landstings PKV-index för 

finansiering av Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd. Beslutet gäller under 

förutsättning att övriga ägare fattar likalydande beslut.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att anta uppräkningsmodell enligt Sveriges 

kommuners och landstings PKV-index för finansiering av Stiftelsen Dalslands 

kanals framtida bestånd. Beslutet gäller under förutsättning att övriga ägare 

fattar likalydande beslut.  
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§ 90 

 

Energisamverkan Dalsland, Dnr 2015-000143 

 

Sammanfattning 

Under perioden 2010-03-05 – 2015-03-31 har Energisamverkan Dalsland haft 

uppdraget att samordna på energieffektiviseringsstödet (EES) för Dals-Eds kommun 

tillsammans med Bengtsfors-, Mellerud-, Färgelanda-, Säffle- och Åmåls kommuner. 

Under perioden 2010-2014 har kommunen fått stöd med 280 000:-/år från Energi- 

myndigheten. Programperioden/stödet är nu avslutat och slutrapporterat i mars 2015. 

 

Under programtiden har den kommunala energigruppen haft en strävat efter en 

helhetssyn på kommunens energisituation med fokus på energieffektivisering. 

Gruppen har träffats mellan 4-6 gånger per år för att planera och se på åtgärder för att 

minska energianvändningen i kommunen och dess bolag. Inom ramen för 

energieffektiviseringsstödet har en omfattande uppföljning av bland annat 

kommunens energianvändningar varit obligatorisk. Denna har rapporterats till 

energimyndigheten årligen. Uppföljningen har även presenterats för kommunstyrelsen 

eller kommunstyrelsen arbetsutskott. 

 

Kommunens ambitioner inom energispar och uthållig kommun kräver ett bra och 

relativt lättarbetat uppföljningssystem. EES projektet har hittills genomfört denna 

uppföljning.Då projektet är avslutat behöver kommunen ta ställning till hur detta skall 

hanteras och med vilka rutiner.  

 

Frågan har diskuterats i energigruppen. Gruppen är enig om att för att kommunens 

redovisning och uppföljning inom energiområdet behövs det en fortsatt arbetsinsats 

och kontinuitet. Frågan har även diskuterats i Arbetsutskottet med samma slutsats. 

 

Förslag på fortsatt upplägg: 

 

 Under perioden 2015-04-01 till 2016-03-31, och för ett år i taget deltar 

projektsamordnaren i energigruppen vid de tillfällen denna sammankallas för 

att stödja gruppen i att fortsätta ta fram åtgärder och vara behjälplig i 

planeringsarbetet som tidigare.  

 

 Fortsätta att genomföra årlig uppföljning av Dals-Ed kommuns 

energianvändning inom den kommunala organisationen. Nästa tillfälle som 

avser förbrukningsåret 2015 sammanställs under januari/februari 2016. 

Resultat presenteras därefter för energigrupp och kommunstyrelse eller 

motsvarande.  

 

 Omvärldsbevaka frågor som rör kommunens energiarbete, förmedla och bistå 

med energikunskaper i energigruppens arbete.     
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forts. § 90 

 

För ovanstående arbete faktureras ett självkostnadspris om 400:-/timme:  

Tidsåtgång för arbetet under perioden 2015-04-01 till 2016-03-31 beräknas till 60 

timmar, totalt  24 000 kronor. För tillkommande arbetsuppgifter utanför ovanstående  

punkter faktureras 400:-/timma.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget och teckna avtal med 

Energisamverkan Dalsland för perioden 2015-04-01 till 2016-03-31 till 

en kostnad om högst 24.000 kronor. För tillkommande arbetsuppgifter 

utanför vad som avtalats faktureras 400:-/timma. Finansiering ska ske 

via projektmedel under planeringssekreterare, Ansvar 2510, 

verksamhet 2201, projekt 2145.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras: 

Ekonomichef 

Planeringssekreterare 

Energisamverkan Dalsland 
 
 



Dals-Eds kommun  Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen  2015-05-27 
 

 

   
Ordförandes signatur………………………. Justerandes signatur ……………………….. 
   

  24(37) 
 

§ 91 

 

Rutiner och riktlinjer för arbetskador och tillbud, Dnr 2015-000154 

 

Sammanfattning 

Tidigare rutiner och riktlinjer för arbetsskador och tillbud har reviderats. Bakgrunden 

till revideringen har främst varit den gemensamma webbportal 

(www.anmalarbetsskada.se) som Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan har sedan 

några år. Sedan införandet av denna har personalavdelningen uppmärksammat att det 

finns behov av en tydligare vägledning för kommunens chefer gällande rapportering 

av arbetsskador och tillbud. De nya rutinerna och riktlinjerna syftar därmed att på ett 

bättre sätt stötta cheferna gällande denna rapportering. Förslaget har skickats på 

remiss till kommunens chefer och föreligger tillsammans med tjänsteskrivelse från 

personalchef inför godkännande i kommunstyrelsen. 

 

MBL-förhandling enligt lagen om medbestämmande i arbetslivet (§11) genomfördes 

den 23 april 2015.  

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen godkänner nya rutiner och riktlinjer för arbetsskada 

och tillbud enligt föreliggande förslag. 
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§ 92 

 

Nyttjandsrättsavtal bowlinghall, Dnr 2006-000129 

 

Sammanfattning 

Dals-Eds kommun äger f.d. Kentruck, en äldre industrifastighet på c:a 6 000 m
2
. 

Under åren 2007 till 2009 byggdes delar av ovanstående fastighet (c:a 800 m
2
) om till 

bowlingverksamhet. Totala anskaffningen för anläggningen uppgick till 5 822 386 

kronor och ingick till och med 2013 i hela fastighetens anskaffningsvärde på totalt 16 

162 877 kronor. 

 

Avtal tecknades med Eds Bowlinghall (enskild firma) om driften av bowlinghallen. 

Avtalet reglerade även hyresnivån utifrån att det till största delen bedrevs 

föreningsverksamhet i anläggningen (subventionerad hyra). Från och med 2012 

övergick verksamheten till aktiebolagsform (Eds Bowlinghall AB). I samband med 

detta har diskussioner förts om att renodla förhållandena mellan det numera 

aktiebolaget och kommunen.  

 

Under 2014 så delades bowlinganläggningen upp från fastigheten och det bokförda 

värdet justerades utifrån en kortare avskrivningstid på bowlinganläggningen. 

 

Ett förslag till hyresavtal mellan kommunen och Eds Bowlinghall AB som motsvarar 

marknadsmässig hyra av lokalen har nu tagits fram samtidigt som anläggningen 

föreslås försäljas till Eds Bowlinghall AB till marknadsvärde (uppskattat till 800 tkr 

exklusive moms).  

 

Utöver det så föreslås kommunen att lämna ett föreningsbidrag till Eds bowlingklubb 

så att föreningen har möjlighet att betala Eds Bowlinghall AB för den kostnad bolaget 

har för driften av anläggningen motsvarande den andel av nyttjandet som sker av 

föreningen. Här har Eds bowlingklubb, kassören, den 17 mars 2015 inkommitmed en 

ansökan om föreningsbidrag motsvarande 380 tkr för att täcka dessa kostnader. 

 

Tjänsteskrivelse 2015-04-14 från ekonomichef och fastighetsförvaltare utifrån ovan 

föreligger. Bedömning görs om att ovan beskrivna förändringar inte kommer att 

innebära några kostnadsförändringar för kommunen. Eds Bowlinghall AB är ett 

familjeägd affärsdrivande företag som numera är vida känd både inom och utanför 

kommunen och som drivs med stor omsorg och är mycket välskött. Detta bl.a. ger 

förutsättningar för att bolaget blir mindre och mindre ekonomiskt beroende av att 

föreningen skall finansiera bolagets kostnader framöver.  

 

Detta innebär att föreningsbidraget på sikt bör kunna minskas vilket även bolaget 

uttryckt till kommunen i samband med förhandlingarna.Kostnadsminskningarna kan 

dock inte villkoras i avtalet men det är tydligt att det finns en sådan ambition hos 

samtliga parter.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2015-05-06 åt ekonomichef och 

fastighetsförvaltare att till kommunstyrelsens behandling av ärendet den 27 maj 2015 

komplettera med beräkning av kommunens kostnader, hur villkoren kring köpet av 

anläggningen kan säkerställas, hanteringen av föreningsbidraget samt förslag till ett 

färdigt hyresavtal och köpeavtal.    

 

Kompletterande skrivelse om beräkningen av kommunens kostnader från 

ekonomichef samt förslag till hyreskontrakt och köpekontrakt av 

bowlinganläggningen föreligger. Fastighetsförvaltare och ekonomichef föredrar 

ärendet vid dagens sammanträde.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 Att till Eds Bowlinghall AB sälja befintlig bowlinganläggning i fastigheten Ed 

1:34 till marknadsvärdet 800 tkr exklusive moms i enlighet med bifogade 

förslag till köpeavtal 

 

 Att fastighetsenheten upprättar nytt hyresavtal mellan Dals-Eds kommun och 

Eds Bowlinghall AB i enlighet med bifogade förslag.  

 

 Att Eds bowlingklubb inför varje år skall inkommamed ansökan om 

föreningsbidrag med ambition om att kostnaderna ska sänkas och bidraget 

likställas med andra föreningar, bland annat med anledning av att bolaget 

uttryckt en sådan möjlighet i samband med förhandlingarna.  

 

 Att till FOKUS-nämnden remittera frågan om kommunens ansvar kring 

bowlingen ska överföras till FOKUS-nämnden som en del i att bidraget till 

bowlingen på sikt ska likställas med andra föreningar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras: 

Ekonomichef 

Fastighetsförvaltare 

FOKUS 
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§ 93 

 

Utsiktens gymnasium - planering för framtida inriktning, Dnr 2014-000242 

 

Sammanfattning 

Vid FOKUS-nämndens sammanträde 2014-12-10 följdes utredningen om Hotell- 

ochturismprogrammets framtid upp. Rektor för Hotelloch turismprogrammet, 

redovisade handlingsplan inför budgetåret 2015 och nämnden beslöt att satsa vidare 

inför läsåret 2015/2016, samtidigt som en kraftfull kostnadsanpassning genomförs i 

enlighet med handlingsplanen FOKUS-nämnden beslutade även att uppdra åt 

förvaltningschefen FOKUS att presentera ett förslag till plan för avveckling med en 

beskrivning av de ekonomiska konsekvenserna, samt en beskrivning av de 

ekonomiska effekterna av alternativ 3 och 4. En avstämning av sökbilden i februari 

ska göras enligt den beslutsgång som beskrivits i arbetsgruppens tidsplan  

 

FOKUS-nämnden bedömde 2015-02-18 § 29 att förutsättningarna för fortsatt satsning 

på Hotell- och turismprogrammet är goda, med utgångspunkt i redovisningen av 

antagningsstatistik från antagningskansliet i Fyrbodal, samt en redogörelse angående 

övriga externa sökanden från rektor. Med detta som utgångspunkter beslutade 

FOKUS-nämnden om fortsatt satsning inför läsåret 2015/2016 med fokus på 

utbildningens kvalitet och resultat, samtidigt som utvecklingen gällande sökbild 

respektive effekter av kostnadsanpassningarna enligt handlingsplanen åter följs upp 

vid nämndens sammanträde 2015-03-25. FOKUS-nämnden föreslog en gemensam 

utvecklingsgrupp med kommunstyrelsen, som ska arbeta vidare med hela Utsiktens 

framtida utveckling och delta i den fortlöpande dialogen med kommunstyrelsen. 

Utvecklingsgruppen utses i samråd med kommunstyrelsen.FOKUS-nämnden uppdrar 

vidare åt FOKUS AU att sköta den fortlöpande dialogen med kommunstyrelsen i 

dialogträffar vid varannan KSAU info.  

 

Kommunstyrelsen tog 2015-04-01 del av FOKUS-nämndens bedömning och beslut 

enligt ovan angående Hotell- ochturismprogrammets framtid. Kommunstyrelsen 

bedömde att ansvaret för att forma arbetsgruppen åvilar FOKUS förvaltningen men 

självklart står KS förvaltning till förfogande med kompetens om behov av detta 

föreligger. Kommunstyrelsen rekommenderade FOKUS förvaltningen att på något 

sätt involvera även externa parter i arbetsgruppen såsom branschföreträdare samt 

delregionen och regionen.  

 

FOKUS-nämnden behandlade återigen ärendet 2015-04-22 med uppdrag till 

utvecklingsgruppen att sammanställa ett underlag för beslut om utvecklingsmedel till 

utredning av angivna förslag. I Budget 2015 finns medel avsatt inom KS för 

utveckling av Utsiktens gymnasium.  

 

Underlaget från utvecklingsgruppen 2015-04-23 behandlades av kommunstyrelsens 

arbetsutskott 2015-05-06. Arbetsutskott remitterade då underlaget från  
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utvecklingsgruppen till FOKUS-nämnden för synpunkter. Underlaget bör även 

kompletteras med yttrande från förvaltningschefen innan beslut fattas i 

kommunstyrelsen.  

 

Vid dagens sammanträde i kommunstyrelsen föreligger förvaltningschefens yttrande 

som efter bedömning stödjer den framställan som utvecklingsgruppen gjort om medel 

till utredare respektive omkostnader för fas ett.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsens beslutar att godkänna ianspråktagande av 

utvecklingsmedel inom kommunstyrelsens ram 2015 om totalt 110 000 

kronor för framtida utveckling av Utsikten i enlighet med skrivelse från 

Utsiktens utvecklingsgrupp.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras: 

Kommunchef 

FOKUS 
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§ 94 

 

Exploatering av området Årbol 1:4, Dnr 2014-000197 

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-10-22att uppdra åt kommunstyrelsen genom 

Teknisk chef, att projektera området Årbol1:4 för exploatering av 26 nya villatomter 

att anslå 5,7 mkr för exploatering av området samt att uppdra åt kommunstyrelsen 

genom ekonomichef att vid behov låna upp 5,7 mkr för exploatering av området och  

att exploateringen skall vara självfinansierande genom försäljningspris med mera  

av tomterna samt delegera till kommunstyrelsen att fastställa tomtpriserna. 

 

Teknisk chef redovisar i tjänsteskrivelse förändrade förutsättningar i samband med 

upphandlingsprocessen. Underprojekteringen så gjordes grundligare undersökningar 

bland annat av geotekniken och i redovisad rapport från denna påvisade vissa större 

åtgärder som behövdes göra för att iordningställa området rörande mark, väg vatten 

el/fiber mm.Istället för 26 tomter kommer exploatering att göras av 30 nya villa 

tomter, pgaatt detaljplanen påvisade 28st och ytterligare 2 stskall tas fram på platsen 

där planen redovisat ett tänkt vattentorn,men som ej kommer att behöva nyttjas  

till detta. 

 

Efter färdigställd projektering togs framen ny kalkylerad kostnad. Denna påvisade sig 

att ligga på ca 7,7mkr varav 4,8 mkr avser gator/vägar och 2,9mkr avser 

vatten/avlopp, istället för tidigareKF beslutad kostnad på 5,7 mkr.Med den nya 

kalkylen blirutslaget per tomt ökar till ca 260 tkr och inklusive anslutningsavgift på ett 

ca pris 340 tkr, som är ett realistiskt försäljningspris. 

 

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige beslutar: 

att utökning av anslagetgörs från 5,7 mkrtill 7,7 mkr för exploatering 

av området.  

 

att föreslå kommunfullmäktige att vid behov låna upp 7,7mkr för 

exploatering av området. 
 

 

Expedieras: 

KF 
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Kommundialog kring samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten, Dnr 

2015-000145 

 

Sammanfattning 
Regeringen har tillsatt en Delegation (A 2014:06) i syfte att få större genomslag för 

arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet. Namnet är Delegationen 

för unga till arbete (Dua) och information har lämnats om hur delegationen vill arbeta 

med kommunerna i frågan.  

 

Som en start på samverkan vill delegationen att kommunerna tecknar en 

avsiktsförklaring i syfte att i nästa steg skriva en lokal överenskommelse med 

arbetsförmedlingen för att konkretisera hur man skall arbeta med 

ungdomsarbetslösheten. Om en avsiktsförklaring tecknas innan 30/6 så kan 

kommunen erhålla 200 000 kronor för att täcka kostnader för framtagandet av 

överenskommelsen.  

 

AME-chef har inkommitmed tjänsteskrivelse i ärendet och stödjer ett tecknande av 

avsiktsförklaring, eftersom det bland annat innebär att arbetsförmedlingen öppnar upp 

för ett nytt och förhoppningsvis bättre samarbete med kommunen igen.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
- Kommunstyrelsen beslutar att godkänna tecknande av avsiktsförklaring 

om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten. 

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande att 

underteckna avsiktsförklaringen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras: 

KS ordförande 

Regeringskansliet 
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§ 96 

 

Försäljning av fastigheten Dals-Ed Kårslätt 1:48 - 4932 m2, Dnr 2015-000173 

 

Sammanfattning 

Intresse har inkommit till tekniska kontoret från företaget RTG fastigheter AB om att 

köpa rubricerad industritomt på Jordbrons industriområde. Tomten är tänkt att i första 

hand användas för uppställning av fordon och material.  

 

Förslag till köpekontrakt föreligger med en köpeskilling om 70 000 kronor och i 

övrigt angivna villkor.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att sälja rubricerad industritomt till 

fastigheten Kårslätt 1:47 till RTG fastigheter AB för 70 000 kronor och 

i enlighet med övrigt angivna villkor i 

köpekontraktet.Kommunstyrelsens ordförande uppdras att underteckna 

erforderliga handlingar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras: 

KS ordförande 

Fastighetsförvaltare 

 

 
 
 



Dals-Eds kommun  Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen  2015-05-27 
 

 

   
Ordförandes signatur………………………. Justerandes signatur ……………………….. 
   

  32(37) 
 

§ 97 

 

Information till Kommunstyrelsen, Dnr 9230 

 

Fastighetsförvaltare informerar om projekten ombyggnation skolor som efter 

projektering uppvisar fördyring med anledning av behov av ytterligare åtgärder. 

Ekonomichef och fastighetsförvaltare avser att snarast upprätta underlag kring 

konsekvenserna investerings- och driftsmässigt av de nya förutsättningarna. Ärendet 

kommer därefter att beredas och enligt målsättningen beslutas av kommunfullmäktige 

i september 2015.  

 

Kommunstyrelsens ordförande informerar om att ägaren till flyktingboendet på Hotell 

Carl XII inte vunnit förnyad upphandling varför boendet kommer att vara utflyttat den 

18 juni 2015.  

 

Kommunstyrelsen avslutar sammanträdet med en rundvandring i de delvis nybyggda 

lokalerna på Utvecklingscenter.  
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Rapport från Kommunalförbunden, Dnr 14270 

 

Fyrbodals kommunalförbund; återremiss av ärendet om näringslivssamarbetet till AU, 

samverkansavtal med Högskolan Väst, Vårdssamverkan, avtal om ersättning för 

ordförandeskapet, godkännande av kvartalsrapport, information om 

integrationsprojekt som ska drivas genom förbundet.  
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Anmälan av delegationsbeslut KS 150527, Dnr 25242 

 

Följande delegationsbeslut anmäls: 

 

Kommunstyrelsens ordförande Martin Carling 

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

2015-49. 

 

Enhetschef Eva Karlsson 

 Parkeringstillstånd – Delegation 2015-53. 

 

Räddningschef Per Sandström 

 

 Brandskyddskontroll – Nyttjandeförbud – Norane 1:31 – Delegation 2015-

41.  

 Yttrande angående offentlig tillställning dans mm på Hultevi festplats i 

Håbol den 13 juni 2015 – Delegation 2015-44. 

 Yttrande angående tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter 

gällande valborgsmässofirande samt nationaldagsfiranden den 30 april samt 

den 6 juni 2015 – 

Delegation 2015-46. 

 Yttrande gällande sotningsutbildning för egen sotning – Södra Bön 1:21 - 

      Delegation 2015-47. 

 Yttrande gällande sotningsutbildning för egen sotning – Töftedal-Berg 1:8 - 

Delegation 2015-50. 

 Yttrande gällande sotningsutbildning för egen sotning – Ödeborg 1:10 och 

1:11 – 

Delegation 2015-51. 

 Brandskyddskontroll/Protokoll TöftedalStom 1:16 – Delegation 2015-52. 

 Yttrande gällande sotningsutbildning för egen sotning – Hökesäter 5:32 –  

       Delegation 2015-54. 

 Yttrande angående ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

föreskrifter – Muddrag den 18 juli samt Monsterrace med livemusik i 

Bollhallen 29-30 augusti 2015 – Delegation 2015-55. 

 

Koordinator/Verksamhetsutvecklare Claes Hellberg 

 Yttrande angående countryfestival den 1 augusti 2015 vid Timmerhusen i 

Ed. 

      Delegation 2015-42. 

 Yttrande angående offentlig tillställning dans mm på Hultevi festplats i 

Håbol den 13 juni 2015 – Delegation 2015-43. 

 



Dals-Eds kommun  Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen  2015-05-27 
 

 

   
Ordförandes signatur………………………. Justerandes signatur ……………………….. 
   

  35(37) 
 

Forts. § 99 

 

 Yttrande angående offentlig tillställning och begagnande av offentlig plats 

för att hålla valborgsmässofirande samt nationaldagsfiranden den 30 april 

samt 6 juni 2015 - Delegation 2015-45. 

 Markupplåtelseavtal avseende elektrisk starkströmsanläggning Håbols-Hult 

1:16 - 

Delegation 2015-48. 
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Meddelande KS 150527, Dnr 25243 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 15:13 

Ny lag om sprängämnesprekursorer. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 15:14 

Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för år 2015. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 15:15 

Budgetförutsättningar för åren 2015-2018. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 15:16 

Övergångsbestämmelser för lärare och förskollärare som saknar legitimation 

upphör den 30 juni 2015.  

 

Sveriges Kommuner och Landsting 

Rapport om öppna jämförelser – Grundskola 2015: Tema Systematiskt 

kvalitetsarbete med SKL:s analyshandbok. 

 

Länsstyrelsen Västra Götalands län 

Meddelande – 6 maj 2015 övergår Kulturmiljöenheten, Länsstyrelsen i Västra 

Götalands län till digital ärendeprocess. 

 

Kommunala Pensionärsrådet 

Sammanträdesprotokoll 2015-04-20. 

 

Kommunala Handikapprådet 

Sammanträdesprotokoll 2015-04-20. 

 

Dalslands Miljönämnd 

Sammanträdesprotokoll 2015-04-29 § 28-29. 

Sammanträdesprotokoll 2015-04-29 § 30-37. 

 

Diarienr KS 15/118.291 –  FOKUS-nämnden 

Beslut från FOKUS-nämnden § 38 2015-03-25 gällande lokalkostnader för  

grundskolan. 

 

Diarienr KS 15/118.291 – KS Teknik och Service 

Tjänsteskrivelse från Teknisk chef gällande lokalkostnader för grundskolan. 
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Diarienr KS 10/101.250 – Länsstyrelsen Västra Götalands  

län/Miljöskyddsenheten 

Ansvarsutredning för Bälnäs industriområde – Lee bruk, Dals-Eds kommun 

         (ID 155836). 

 

Diarienr KS 15/25.239 – Plan och byggkontoret 

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

         Bygglov har beviljats för tillbyggnad av affärs-/lagerbyggnad med  

lagerutrymme om 52       

         kvm på fastigheten -  Kårslätt 1:30 – PBN 15/D0052.232. 

 

Diarienr KS 15/134.232 – Plan- och byggnadsnämnden 

Anmälan om ombyggnation av kontor – Ed 4:12 – PBN 15/D0056.232. 

 

Diarienr KS 15/134.232 – Plan- och byggnadsnämnden 

Delegationsbeslut från  Plan- och byggnadsnämnden § 42 2015-04-14 –  

Startbesked - Anmälan för ombyggnad av kontor (planlösning påverkas 

avsevärt) –  

Ed 4:12 – PBN 15/D0056.232. 

 

Diarienr KS 15/79.231 – Plan- och byggnadsnämnden 

Delegationsbeslut från Plan- och byggnadsnämnden § 58 2015-05-08 – 

Startbesked – Anmälan för väsentlig påverkan av brandskyddet i flerbostadshus 

- Ed 2:365 –  

PBN 15/D0034.231 

 

Diarienr KS 15/168.239 – Plan- och byggnadsnämnden 

Delegationsbeslut från Plan- och byggnadsnämnden § 64 2015-05-12 – 

Startbesked – Bygglov för nybyggnad av förråd och rivning av befintligt - Ed 

4:29 –  

PBN 15/D0020.239. 

 

Diarienr KS 15/167.231 – Plan- och byggkontoret 

Underrättelse – Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med altan delvis med 

skärmtak, entrétak - Ed 4:48- PBN 15/D0073.231. 
 

 


