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§ 101 

  

Taxor och avgifter 2016 - Kommunstyrelsen samt KS Teknik och 

Serviceförvaltning, Dnr 2015-000149 

 

Kommunstyrelsen har i samband med budgetarbetet för 2016 behandlat de taxor och 

avgifter som hör till styrelsens ansvarsområde. Taxor för KS teknik och service är 

ännu inte färdigbehandlade för 2016 varför förslag föreligger om att tillsvidare anta 

samma nivåer som för 2015.  

 

Förslagen föreligger.  

 

Beslutsunderlag 
Taxor och avgifter 2016 – kommunstyrelsen  

Taxor och avgifter 2015 – KS teknik och service 

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen uppdrar åt ekonomichef att till kommunfullmäktiges 

behandling av ärendet revidera taxeförslaget för KS utifrån dagens beredning i 

kommunstyrelsen.  

 

- Kommunstyrelsen uppdrar åt ekonomichef att inför nästa års beredning av 

taxor och avgifter enhetliggöra redovisningen av förslagen till taxor och 

avgifter för samtliga nämnder i syfte att göra redovisningen tydligare och 

jämförbar med föregående års taxa.  

 

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige beslutar godkänna taxor och avgifter för 2016 inom 

kommunstyrelsens ansvarsområde enligt föreliggande förslag, Taxor och 

avgifter 2016 – kommunstyrelsen samt KS teknik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras: 

Ekonomichef 

Teknisk chef 

KF 
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§ 102 

  

Taxor och avgifter 2016 - Socialnämnden, Dnr 2015-000146 

 

Sammanfattning 

Socialnämnden har i samband med budgetarbetet för 2016 behandlat de taxor och 

avgifter som hör till styrelsens ansvarsområde.  

 

Förslagen föreligger.  

 

Beslutsunderlag 
Taxor och avgifter 2016 – socialnämnden  

Socialnämnden protokoll, 2015-05-26 § 50 

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen uppdrar åt planeringssekreterare att i samråd med 

socialförvaltningen genomföra en översyn av färdtjänsten och upprätta förslag 

till färdtjänsttaxa för 2016 som ska beredas av socialnämnden för beslut i 

kommunfullmäktige.  

 

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige beslutar godkänna taxor och avgifter för 2016 inom 

socialnämndens ansvarsområde enligt föreliggande förslag, Taxor och avgifter 

2016 – socialnämnden.  
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KF 
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§ 103 

  

Taxor och avgifter 2016 - FOKUS-nämnden, Dnr 2015-000147 

 

Sammanfattning 

FOKUS-nämnden har i samband med budgetarbetet för 2016 behandlat de taxor och 

avgifter som hör till styrelsens ansvarsområde.  

 

Förslagen föreligger.  

 

Beslutsunderlag 
Taxor och avgifter 2016 – FOKUS-nämnden  

FOKUS-nämnden protokoll, 2015-05-20 § 62 

 

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige beslutar godkänna taxor och avgifter för 2016 inom 

FOKUS-nämndens ansvarsområde enligt föreliggande förslag, Taxor och 

avgifter 2016 – FOKUS-nämnden.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras: 

KF 
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§ 104 

  

Taxor och avgifter 2016 - Plan- och byggnadsnämnden, Dnr 2015-000148 

 

Plan – och byggnadsnämnden har i samband med budgetarbetet för 2016 behandlat de 

taxor och avgifter som hör till nämndens ansvarsområde.  

  

Förslagen föreligger 

 

Beslutsunderlag 

Plan- och byggnadsnämnden protokoll 2015-06-09 § 46 

Plan- och bygglovstaxa 2016 – inkl. bilaga SKL:s förslag till normaltaxa 2011 

 

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige beslutar att godkänna följande taxor/avgifter för 2016 

inom plan- och byggnadsnämndens ansvarsområde: 

 

SKL:s normalförslag för plan- och bygglovstaxa med justeringsfaktor 0,8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras: 

KF 
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§ 105 

  

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.  

 

Detta första remissförslag 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.  

 

Utifrån det första remissförslaget inkom yttranden från samtliga nämnder innehållande 

synpunkter och konsekvenser för verksamheterna.  

 

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

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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forts. § 105 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott konstaterade 2015-05-06 i och med inkomna yttranden och 

de nya förutsättningarna i övrigt 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 kommunchefen och 

förhoppningsvis samtliga ledande tjänstemän på plats under hösten.  

 

Nuvarande resursfördelningsmodell bygger på kostnadsutjämningens prislappar för de olika 

demografiska grupperna och jämför förändringarna inom dessa mellan åren. Det visar sig att 

det är stora differenser mellan resursfördelningsmodellen och de behov som verksamheterna 

har beskrivit i inkomna behovsanalyser. Skillnaderna som föreligger behöver analyseras 

utifrån att verksamheter beskrivningar om volymerna till stora delar ligger inom de nivåer 

som det har kompenserats för i modellen.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade 2015-05-18 § 100 nytt förslag till budget och 

plan för perioden och beslutade 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. 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.  

 

Arbetsutskottet beslutade även att utifrån det nya budgetförslaget och den förnyade 

remissrundan, 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 genomfördes den 2 juni för budgetdialog och yttrande.   

 

MBL-förhandling genomfördes den 6 augusti och gemensamt gruppmöte den 10 augusti inför 

behandling i kommunstyrelsen den 12 augusti.  

 

Nedan redovisas förslag till driftsbudget för planperioden.  
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Budget 2016 
Bokslut 2014 Budget 2015 Uppräkning Demografi Kostnadskontroll Förändring anslag Avskrivning Internränta Justeringar Budget 2016

Kommunfullmäktige -451 -504 0 0 0 -504

Kommunstyrelsen -37 457 -35 059 0 165 -215 -343 -143 -35 595

Kommunstyrelsen Teknik o Service 1 312 -3 723 0 300 1 604 -1 068 -494 -3 381

Plan- och byggnadsnämnden -1 573 -1 727 0 -10 -2 -1 739

FOKUS-nämnden -110 803 -115 630 0 -417 173 5 -115 869

Socialnämnden -100 932 -105 108 0 -2 149 1 500 -4 294 -75 -22 -110 148

Valnämnd -78 -5 0 0 0 -5

Gemensamt ansvar Utsikten -2 300 0

Gemensamt ansvar IFO-verksamhet -2 000 0

Central löneökningspott 0 -6 825

Indexuppräkning köp av huvudvht 0 -1 355

Totalt nämnderna -249 982 -266 056 0 -2 567 1 965 -2 905 -1 323 -656 0 -275 422

Finansiering 253 820 267 696 277 370

Resultat 3 838 1 640 0 -2 567 1 965 -2 905 -1 323 -656 0 1 948  
 
Spec. finansiering

Pensioner 17 725

Arbetsgivaravgifter 53 884

Avtalsförsäkringar 360

Egna skatteintäkter -186 966

Inkomst- och kostnadsutjämning -92 358

Ränteintäkter -100

Räntekostnader 3 700

Internränteintäkter -7 671

Intäkt PO-påslag -65 944

Totalt finansiering -16 -277 370  
forts. § 106 

 

Budget 2016 skulle innebära att resurstilldelning görs med 417 tkr respektive 2 149 tkr för 

FOKUS- respektive socialnämnden, anpassningar görs med -1 500 tkr inom IFO-

verksamheten, -165 tkr inom KS samt -300 tkr inom KS Teknik & service. Förutom detta så 

tillförs KS 250 tkr för arbete med ÖP samtidigt som 200 tkr tas bort från KS på grund av extra 

tillskott 2015 för bl.a. dubbel tjänstgöring kommunchef. Socialnämnden tillförs 4 294 tkr för 

volymökningar inom LSS-verksamheten och KS Teknik & service får ingen kompensation för 

kapitalkostnadsökningar inom affärsdrivande verksamheter. Ramen innebär dock att 

Kommunfullmäktiges resultatmål på 2 % av skatter och bidrag inte uppnås med en differens 

på -3 473 tkr. 

 

Anslag för löneökningar enligt lönerevision samt indexuppräkning för köp av 

huvudverksamhet läggs centralt under KS och fördelas enligt faktiskt utfall inom ramen för 

anslaget. 
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Plan 2017 
Budget 2016 Uppräkning Demografi Kostnadskontroll Förändring anslag Avskrivning Internränta Justeringar Plan 2017

Kommunfullmäktige -504 0 0 0 -504

Kommunstyrelsen -35 595 0 -53 0 -35 648

Kommunstyrelsen Teknik o Service -3 381 0 1 316 -1 316 0 -3 381

Plan- och byggnadsnämnden -1 739 0 0 0 -1 739

FOKUS-nämnden -115 869 0 -345 256 0 0 -115 958

Socialnämnden -110 148 0 -611 1 500 -491 0 0 -109 750

Valnämnd -5 0 0 0 -5

Gemensamt ansvar Utsikten 0 0

Gemensamt ansvar IFO-verksamhet 0 0

Central löneökningspott -6 825 -7 213 -14 038

Indexuppräkning köp av huvudvht -1 355 -1 322 -2 677

Ej riktade anpassningar 0 4 385 4 385

Totalt nämnderna -275 422 0 -955 1 500 1 081 -1 369 0 -4 150 -279 315

Finansiering 277 370 285 066

Resultat 1 948 0 -955 1 500 1 081 -1 369 0 -4 150 5 751  
 
Spec. finansiering

Pensioner 18 603

Arbetsgivaravgifter 55 601

Avtalsförsäkringar 372

Egna skatteintäkter -193 167

Inkomst- och kostnadsutjämning -94 395

Ränteintäkter -150

Räntekostnader 3 800

Internränteintäkter -7 671

Intäkt PO-påslag -68 059

Totalt finansiering -17 -285 066  
 

Plan 2017 skulle innebära att resurstilldelning görs med 345 tkr respektive 611 tkr för 

FOKUS- respektive socialnämnden, anpassningar görs med -1 500 tkr inom IFO-

verksamheten, -1 316 tkr inom FOKUS-nämnden på grund av ökade lokalkostnader i 

samband med ombyggnation av skolor. Förutom detta så tas 256 tkr bort från FOKUS-

nämnden på grund av tillfälligt anslag för 0,5 tjänst IKT (2015-2016) och socialnämnden 

tillförs 491 tkr för helårseffekt av volymökningarna inom LSS-verksamheten 2016. 

 

Ytterligare anpassningar motsvarande -4 220 tkr (-3 473 tkr för 2016 och -747 tkr för 2017) 

behöver göras för att uppnå Kommunfullmäktiges resultatmål på 2 % av skatter och bidrag. 

 

Anslag för löneökningar enligt lönerevision samt indexuppräkning för köp av 

huvudverksamhet läggs centralt under KS och fördelas enligt faktiskt utfall inom ramen för 

anslaget. 
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Plan 2018 
Plan 2017 Uppräkning Demografi Kostnadskontroll Förändring anslag AvskrivningInternränta Justeringar Plan 2018

Kommunfullmäktige -504 0 0 0 -504

Kommunstyrelsen -35 648 0 -1 545 0 -37 193

Kommunstyrelsen Teknik o Service -3 381 0 1 316 0 -2 065

Plan- och byggnadsnämnden -1 739 0 0 0 -1 739

FOKUS-nämnden -115 958 0 -1 366 0 0 -117 324

Socialnämnden -109 750 0 -1 293 1 000 0 0 -110 043

Valnämnd -5 0 0 0 -5

Gemensamt ansvar Utsikten 0 0

Gemensamt ansvar IFO-verksamhet 0 0

Central löneökningspott -14 038 -7 690 -21 728

Indexuppräkning köp av huvudvht -2 677 -1 366 -4 043

Ej riktade anpassningar 4 385 3 795 8 180

Totalt nämnderna -279 315 0 -2 659 1 000 0 -229 0 -5 261 -286 464

Finansiering 285 066 292 383

Resultat 5 751 0 -2 659 1 000 0 -229 0 -5 261 5 919  
 
Spec. finansiering

Pensioner 19 897

Arbetsgivaravgifter 57 428

Avtalsförsäkringar 384

Egna skatteintäkter -199 838

Inkomst- och kostnadsutjämning -96 137

Ränteintäkter -150

Räntekostnader 4 000

Internränteintäkter -7 671

Intäkt PO-påslag -70 296

Totalt finansiering -18 -292 383  
 

Plan 2018 skulle innebära att resurstilldelning görs med 1 366 tkr respektive 1 293 tkr för 

FOKUS- respektive socialnämnden och att anpassningar görs med -1 000 tkr inom IFO-

verksamheten. Ytterligare anpassningar motsvarande -3 795 tkr behöver göras för att uppnå 

Kommunfullmäktiges resultatmål på 2 % av skatter och bidrag. 

 

Anslag för löneökningar enligt lönerevision samt indexuppräkning för köp av 

huvudverksamhet läggs centralt under KS och fördelas enligt faktiskt utfall inom ramen för 

anslaget. 
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Budgetberedningens förslag till Budget och mål 2016, plan 2017-2018 inklusive investeringar 

samt inkomna yttranden från nämnderna kring det nya förslaget föreligger.   

 

Beslutsunderlag 

Budget- och måldokument 2016, plan 2017-2018 – KSAU 2015-06-17 

Yttrande, kommunstyrelsen protokoll 2015-05-27 § 75 

Yttrande, FOKUS-nämnden protokoll 2015-06-10 § 74 

Yttrande, socialnämnden protokoll 2015-06-16 § 61 

Yttrande, plan- och byggnadsnämnden protokoll 2015-06-09 § 45 

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka budgetberedningens överväganden och 

budgetförslag.  

 

- Kommunstyrelsen beslutar därutöver om följande uppdrag i samband med 

beredningen: 

 

att uppdra åt Ledningsgruppen att utreda konsekvenserna av en förändrad styrprincip 

avseende fördelning av ekonomiska ramar på verksamhetsområden under respektive 

nämnd istället för som den nuvarande principen totalt per nämnd.  

 

att uppdra åt kommunchef att leda utredning kring möjligheterna till ytterligare 

kostnadsanpassningar, bland annat genom ökad samverkan för kommunstyrelsens 

stödverksamheter inklusive IT samt räddningstjänsten.  

 

- Kommunstyrelsen beslutar även om reviderad tidplan för nämndernas budgetprocess 

under hösten med anledning av att budgetbeslut i kommunfullmäktige är uppskjuten 

till beslut den 26 augusti.  

 

 

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreliggande Budget- och mål dokument 

2016, plan 2017-2018 vilket innebär att fastställa och godkänna följande: 

Driftbudgeten för 2016 

Driftplan för åren 2017 - 2018 

Resultatbudget/plan för åren 2016-2018 

Finansieringsbudget/plan för åren 2016-2018 

Investeringsbudget/plan för åren 2016-2018 

Balansbudget/plan för åren 2016-2018 

Skattesats oförändrad 23,21 % för åren 2016-2018. 
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- Kommunfullmäktige beslutar vidare att uppdra åt socialnämnden att i dialog med 

kommunstyrelsen upprätta en tre års plan för kostnadsanpassning av IFO-

verksamheten. Kommunstyrelsen och socialnämnden har vidare att tillsammans föra 

dialog och planera för det gemensamma ansvaret och anslag inom kommunstyrelsens 

budget 2015 gällande åtgärder kring utveckling av IFO-verksamheten.  

 

- Budgetberedningen har utifrån genomförd behovsanalys identifierat behov av 

ytterligare kostnadsanpassningar för att klara den framtida finansieringen av 

välfärdsuppdraget, finansiella mål och investeringar. Kommunfullmäktige uppdrar 

därför till samtliga nämnder och verksamheter att med anledning av det ekonomiska 

läget, beakta möjligheterna till samverkan internt och med andra kommuner för 

ytterligare kostnadsanpassningar.  

 

- Kommunfullmäktige uppdrar åt FOKUS-nämnden att i dialog med kommunstyrelsen 

genomföra en genomlysning av nämndens olika verksamhetsansvar utifrån en 

jämförande analys av kostnadsnivåerna. Detta i syfte att hantera dels de anpassningar 

som nämnden aviserar för budgetanpassning 2016 och att därigenom undvika 

nämndens utredda sparförslag och dels skapa budgetförutsättningar även på sikt för 

god kvalitet i nämndens verksamheter och för lokalkostnaderna efter 

skolombyggnationen.  

 

- Kommunfullmäktige uppdrar åt plan- och byggnadsnämnden att redovisa olika förslag 

på hur personalsituationen på plan- och byggkontoret ska hanteras efter 

pensionsavgång nästa sommar.  

 

- Föreliggande budget är en kortsiktig lösning för att få en budget i balans. Detta 

innebär bland annat att de finansiella målen riskerar att inte uppnås under 2016. 

Kommunstyrelsen uppdras därför att arbeta med en plan för en långsiktigt hållbar 

budget för 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras: 

KF 
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§ 106 

  

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 

maj 2015.  KS och KS teknik samt plan- och byggnadsnämnden prognostiserar 

budgetföljsamhet. Även socialnämnden prognostiserar ett förväntat nollresultat för 

året även om förvaltningen har en del avvikelser att arbeta vidare med. FOKUS-

nämnden prognostiserar för april ett underskott mot budget om ca 0,6 mkr men har 

2015-06-10 avvaktat med åtgärder eftersom utfallet för Utsikten, Hotell- och 

turismprogrammet är avsevärt bättre.  

 

Socialnämnden har 2015-06-15 § 63, beslutat om att hos kommunstyrelsen äska om 

220 000 kronor för att kunna finansiera kostnaden för 1:e socialsekreterare under 

perioden juli – december 2015. Nämndens äskande syftar till att bibehålla och 

utveckla en trygg verksamhet inför framtiden.  

 

I Budget 2015 finns extra anslag inom KS för gemensamt ansvar kring åtgärder för att 

uppnå ekonomi i balans gällande Utsiktens gymnasium samt IFO-verksamheten.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen godkänner budgetprognos per maj 2015 för sin del inkl. KS 

teknik.  

 

- Kommunstyrelsen tar del av nämndernas redovisningar av prognos per maj 2015.  

 

- Kommunstyrelsens beslutar att godkänna ianspråktagande av utvecklingsmedel 

inom kommunstyrelsens ram 2015 om 220 000 kronor för att kunna finansiera 

kostnaden för 1:e socialsekreterare under perioden juli – december 2015. Syftet 

med medlen är att bibehålla och utveckla en trygg verksamhet inför framtiden 

samt bidra till kostnadsanpassning på sikt i enlighet med tre-årsplanen.  

 

Expedieras: 

Samtliga nämnder 

Ekonomichef 
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§ 107 

  

Inköp av hjärtstartare till förvaltningarna, Dnr 2012-000122 

 

Sammanfattning 

Efter att en rad frågor inkommit till kommunen från allmänhet, personal och 

fackförbundet Vision om tillgången vad gäller hjärtstartare i kommunen, behandlade 

kommunstyrelsen 2012-05-30 § 72 ärendet första gången. Räddningschefen 

redovisade att det då fanns hjärtstartare på fyra olika platser i kommunen nämligen 

Brandstationen i Ed, Brandvärnet i Nössemark, Ambulansen, Snörrumskolan. Därefter 

har ytterligare två hjärtstartare utplacerats på Kommunkontoret och Bollhallen.  

 

FOKUS-nämnden har fått ansökningar från föreningar avseende bidrag till 

hjärtstartare i föreningslokaler. FOKUS-nämnden har i sin beredning önskat ett 

kommunövergripande perspektiv i frågan. Räddningschefen har med anledning av 

detta inkommit med ytterligare en redovisning 2014-10-08 angående tillgången och 

behovet av hjärtstartare i kommunen. Räddningschefen bedömer i tjänsteskrivelse 

2014-10-08 att med de sammanlagt sex stycken hjärtstartare som nu finns i 

kommunen, är tillgången god och för närvarande tillräcklig.  

 

Utifrån räddningschefens överväganden gjorde kommunstyrelsen 2014-11-05 

bedömningen att det utifrån ett kommunövergripande perspektiv är tillräckligt för 

närvarande med de hjärtstartare som finns utplacerade och som kommunen har ett 

tillsyns-, underhålls- och utbildningsansvar för. FOKUS-nämnden överlämnades att 

bedöma och hantera de ansökningar som inkommer från föreningslivet.  

 

FOKUS-nämnden har 2014-12-01 § 120 avslagit ansökan från Eds FF gällande bidrag 

till hjärtstartare på Bergslätts IP. Eds FF har därefter vänt sig till kommunstyrelsen 

med sin ansökan, april 2015. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar 2015-05-06 åt 

räddningschefen att göra en förnyad översyn av behovet utifrån ansökan från Eds FF 

om hjärtstartare på Bergslätts IP. Räddningschefens yttrande 2015-05-19 föreligger.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen ser positivt på att det utöver de platser där det finns 

hjärtstartare som kommunen har ett tillsyns-, underhålls- och 

utbildningsansvar för, även finns hjärtstartare på anläggningar och i lokaler där 

föreningar bedriver verksamhet. Föreningarna bör dock själva finansiera dessa 

inom egen budget eller förslagsvis genom externa bidrag såsom t ex 

Riksidrottsförbundet.  

 

Expedieras: 

FOKUS 

Räddningschefen 

Eds FF 
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§ 108 

  

Försäljning av tankbil - räddningstjänsten, Dnr 2015-000170 

 

Sammanfattning 

Räddningschefen har inkommit med skrivelse 2015-05-24 om att använda medel efter 

försäljning av den gamla tankbilen, till material och skyddskläder inom verksamheten. 

 

Avstämning har gjorts med ekonomichef med anledning av räddningschefens 

skrivelse. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt räddningschefen att avyttra den gamla 

tankbilen och godkänner att räddningschefen får ianspråkta erhållen betalning 

för tankbilen till inköp av material och skyddskläder inom verksamheten. 

Kommunstyrelsen förtydligar att detta är ett undantag och behovet av sådant 

som inköp av material och skyddskläder ska i framtiden hanteras inom 

driftsbudget. I enlighet med budgetbeslutet 2015-08-10 § 105 ska även 

översyn av räddningstjänsten genomföras.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras: 

Räddningschefen 

Ekonomichefen 
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§ 109 

  

Avtal angående flytt av väg 2183 vid Nössemarks såg i Dals-Eds kommun, Dnr 

2015-000008 

 

Sammanfattning 

Moelven Nössemarks Trä AB avser att flytta del av väg 2183 vid sågen för att kunna 

utöka sågverksområdet. Vägen ska flyttas ca 100 meter österut för att möjliggöra 

ytterligare upplagsplats för sågverket.  

 

Fastighetsförvaltare bereder ärendet och har inkommit med skrivelse och 

avtalsförslag. Kommunen har klargjort att kommunen inte kan medverka i 

finansieringen av projektet. Moelven Nössemark Trä AB står för samtliga kostnader 

för åtgärden och Trafikverket genomför åtgärden. Trafikverket tecknar dock endast 

avtal med kommunen i den här typen av ärenden varför kommunen är en part, dels 

gentemot Trafikverket för åtgärderna och dels mot Nössemarks Trä för förbindelse av 

kostnaderna.  

 

Sedan ärendet handlagts enligt ovan har förhållandena förändrats. Den 10 juni 

publicerade Moelven beskedet om att ledningen vid sågverket i Dals-Eds kommun 

inleder förhandlingar med de anställda om en eventuell avveckling av verksamheten 

till följd av negativ lönsamhet under flera år.  

 

Kommunen har skapat en intern arbetsgrupp som skall analysera och hantera 

situationen från kommunens sida ifall att en nedläggning blir ett faktum. För 

kommunen är utgångspunkten att sågverket ska finnas kvar i någon form och 

kontakter tas med olika regionala organ och arbetsförmedling. Kommunen inväntar 

resultatet av förhandlingarna mellan företaget och facket för att utifrån detta agera 

vidare.  

 

Med anledning av de förändrade förhållandena enligt ovan, uppdrogs av 

arbetsutskottet till fastighetsförvaltare att bereda ärendet vidare med beaktande av 

händelseutvecklingen kring Nössemarkssågen och att upprätthålla kontakten med 

Trafikverket. Ärendet återupptas vid kommunstyrelsen den 12 augusti för behandling 

när ärendet är vidare berett och med förslag från fastighetsförvaltare.  

 

Fastighetsförvaltare informerar vid dagens sammanträde om ärendeberedningen och 

föreslår fortsatt att teckna avtal enligt förslaget för att processen ska löpa vidare.  
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forts. § 109 

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att 

teckna avtal med Trafikverket för att genomföra flytt av vägen förbi 

Nössemarks Trä och samtidigt teckna avtal mellan Moelven Nössemarks Trä 

AB och kommunen för övertagande av kommunens roll och kostnader i 

projektet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras: 

KS ordförande 

Fastighetsförvaltare 
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§ 110 

  

Remiss - Regional cykelstrategi för Västra Götaland - Dnr RS 1337-2015, Dnr 

2015-000161 

 

Sammanfattning 
Den 20 juni 2013 tog Regionutvecklingsnämnden i Västra Götaland beslut om att ta fram 

en regional cykelplan. I ett första steg gjordes en kartläggning av befintligt cykelvägnät 

och detta registrerades i den nationella vägdatabasen (NVDB). Detta steg färdigställdes 

våren 2014. I detta nästa steg inneingår att skapa en gemensam målbild som stöd för 

prioritering och planering av cykelåtgärder på det statligt regionala vägnätet, både 

investeringar i infrastrukturen och åtgärder som underlättar och uppmuntrar att använda 

cykel. Cykelplanen bytte namn till cykelstrategi. 

 

Cykelstrategin som är ett stöd för Västra Götalandsregionen och Trafikverket i arbetet 

med att prioritera, planera och bygga ut cykelvägnätet i länet, har nu skickats på 

remiss. Västra Götalandsregionen önskar svar senast den 31 augusti 2015.  

 

Planeringssekreterarens förslag till remissvar föreligger.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom planeringssekreterarens 

remissvar som sitt eget.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras: 

Västra Götalandsregionen, inkl. planeringssekreterarens remissvar 

Planeringssekreterare 
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§ 111 

  

Hållbar Utveckling Väst - Framtida organisering och verksamhet för HUV, Dnr 

2015-000169 

 

Sammanfattning 

Hållbar Utveckling Väst (HUV) har inkommit med begäran, daterad 2015-05-11, 

om kommunernas synpunkter på framtida organisering och verksamhet för HUV som 

är Västra Götalands regionala energikontor.  

 

Verksamheten har funnits sedan 2003 genom ett initiativ från Dalslandskommunernas 

kommunalförbund. Energikontoret driver på utvecklingen mot ett hållbart samhälle 

och verkar genom samordning, nätverksbyggande, projektutveckling och 

projektledning. Projekten som drivits är framför allt inom området energi och 

klimatrådgivning, energieffektivisering och förnybar energi. Finansiärer är EU, 

Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen med flera. Under 2014 drevs 35 stycken 

projekt, med en total finansiering på 10 miljoner kronor. 

 

Planeringssekreterarens förslag till remissvar föreligger.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom planeringssekreterarens 

remissvar som sitt eget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras: 

Hållbar Utveckling Väst (HUV), inkl. planeringssekreterarens remissvar 

Planeringssekreteraren 
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§ 112 

  

Kultur för alla - kulturveckan i Dals-Ed, Dnr 2012-000136 

 

Sammanfattning 
Från och med 2012 har kommunen med stöd av lokala föreningar och kulturutövare 

genomfört en kulturvecka under hösten med inslag från flera kulturområden som 

litteratur, musik, bildkonst, konsthantverk, teater/film/dans m.m. Kulturveckan har 

benämnts Kultur för alla, för att betona målsättningen om att det ska vara tillgängligt 

för alla och att det ska finnas någon aktivitet av intresse för de flesta. Kulturveckan 

har finansierats med ideella resurser och medel inom ordinarie ram samt via äskanden 

till kommunstyrelsen för i första hand annonsering och för olika behov av praktiskt 

stöd under veckan i form av ljud och GS-kostnader.  

 

Kulturfrågor sorterar under FOKUS-nämndens ansvar och kultur- och fritidschefen 

kommer att genom budgetramen bidra till att genomföra arrangemanget under 2015. 

Medel ianspråktas även från integrationssamordnare och folkhälsosamordnare. Därtill 

söks externa medel för evenemang avseende Resandefolket. Kultur för alla konceptet 

bygger dock på att arrangemanget är viktigt ur ett övergripande perspektiv varför 

bedömning görs om att det även är angeläget att även kommunstyrelsen står bakom 

arrangemanget och idén samt värderar medverkan i form av bland annat 

medfinansiering. Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare föreligger.   

  

Kommunstyrelsens beslut 
- Kommunstyrelsen beslutar att i anspråkta medel om 10 000 kronor via 

ekonomichefens ansvar för medfinansiering i kulturveckan 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras: 

Ekonomichefen 

Kommunsekreterare 

Fritid- och kulturchef 
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§ 113 

  

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 inkommit med skrivelse där behov uttrycks av att revidera riktlinjerna utifrån 

de motivationseffekter de närvarande kan få.  

 

Kommunstyrelsen beslutade därför 2015-05-27 att godkänna föreliggande skrivelse 

från AME-chef och föreståndare vid ensamkommande verksamheten om villkorad 

ersättning enligt förslaget. Samtidigt uppdrogs åt AME-chef att revidera riktlinjerna 

för ersättningsnivåer för ensamkommande barn i enlighet med skrivelsen ovan som 

därefter ska godkännas av kommunstyrelsen.  

 

Förslag till reviderade riktlinjer för ersättning föreligger utifrån kommunstyrelsens 

beslut enligt ovan.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att godkänna reviderade riktlinjer gällande 

ersättningsnivåer för ensamkommande barn.  

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras: 

AME-chef 

Författningssamlingen 
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§ 114 

  

Överenskommelse mellan Dals-Eds kommun och Fyrbodals kommunalförbund 

avseende ordförandeskap, Dnr 2015-000074 

 

Sammanfattning 

Fyrbodals kommunalförbund kommer att för perioden 2015-02-01 – 2016-01-31 att 

anlita Martin Carling som ordförande i förbundet. Avtalet förlängs med ett år i taget, 

dock längst till och med mandatperiodens slut, 2019-01-31. I uppdraget ingår att 

stödja Fyrbodals kommunalförbund med en resurs motsvarande 20 % av en heltid.  

 

Martin Carling kvarstår som heltidsarvoderad i Dals-Eds kommun under 

uppdragstiden. Kommunen svarar för löneutbetalning och därmed för samtliga 

kostnader i anslutning till uppdraget. Kostnaden fakturereras Fyrbodal och baseras på 

20 % av de lönekostnader som utbetalas av kommunen. Därtill kommer 

resekostnader, telefon, traktamente med mera som särskilt kan kopplas till uppdraget.  

 

För överenskommelsen finns ett avtal som föreligger och som ska godkännas av 

kommunstyrelsen.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande avtal som reglerar 

överenskommelse mellan Dals-Eds kommun och Fyrbodals kommunalförbund 

avseende ordförandeskap. Avtalet ska undertecknas av kommunchefen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras: 

KS ordf.  

Fyrbodal 
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§ 115 

  

Försäljning av del av fastigheten Dals-Ed Kårslätt 1:7, 1:32 samt 1:68, Dnr 2015-

000197 

 

Sammanfattning 

Intresse har inkommit till tekniska kontoret från företaget XL Bygg Nybergs Ed, om 

att köpa rubricerad fastighet på Jordbrons industriområde. Fastigheten är tänkt att i 

första hand användas för uppställning av material.  

 

Förslag till köpekontrakt föreligger med en köpeskilling om 200 000 kronor och i 

övrigt angivna villkor. Priset utgår från kommunens fastställda taxa. Dock är 

försäljningspriset regelerat på grund av prickad mark samt u-område och kommunala 

ledningar på marken vilka måste tas hänsyn till vid eventuell byggnation. Totalt är 

ytan som avses ca. 11 000 m2. varav byggbar yta är ca. 4 000 m2.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att sälja rubricerad fastighet enligt skiss och 

ovan till XL Bygg Nybergs Ed för 200 000 kronor och i enlighet med 

övrigt angivna villkor i köpekontraktet. Kommunstyrelsens ordförande 

uppdras att underteckna erforderliga handlingar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras: 
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§ 116 

  

Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK, Dnr 2015-000207 

 

Sammanfattning 

Resultatstyrning syftar till att förflytta perspektivet i målstyrningen från resurser och 

aktiviteter till vilka resultat som uppnås i verksamheternas service till brukaren. 

Kortfattat, att fokusera på vad invånarna får för kvalitet och service för sina 

skattepengar. Det nationella kommunnätverket, Kommunens Kvalitet i Korthet 

(KKiK), handlar om att kommuner jämför resultat och lär av varandra, dels när det 

gäller processen att utvärdera och styra för att förbättra resultat, dels kring hur man 

kan kommunicera resultat internt och externt. 

 

KKiK startade 2006 på initiativ av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och 

Rådet för främjande av Kommunala Analyser (RKA). Totalt omfattar KKiK cirka 40 

mått för att mäta kommunens prestationer inom fem områden, Tillgänglighet, 

Trygghet, Delaktighet & Information, Effektivitet, Samhällsutveckling. Syftet med 

måtten är bland annat att kommuner ska använda måtten som en del i styrningen och 

verksamhetsutvecklingen samt i dialogen med invånarna, kring hur effektivt 

skattemedlen används och vilka kvalitativa resultat som uppnås. Under 2014 deltog 

222 kommuner i KKiK och i skrivande stund är nära 230 kommuner anmälda inför 

2015 års mätning, som sker under hösten efter uppstarten 16 september.  

 

Kommunchefens tjänsteskrivelse föreligger. Deltagandet i KKiK är förknippat med 

små omkostnader. Själva medlemskapet är kostnadsfritt, liksom de båda årliga 

konferenserna vid uppstart och redovisning.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar: 

 

att Dals-Eds kommun anmäler sig till Kommunens Kvalitet i Korthet, 

med början hösten 2015 samt 

 

att ekonomichefen utses som kommunens processledare och 

kontaktperson.  

 

 

 

 

 

Expedieras: 

Kommunchef 

Ekonomichef 
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§ 117 

  

Remiss av rapporten Förslag till svensk tillämpning av nära-

nollenergibyggnader, Dnr 2015-000201 

 

Sammanfattning 

Boverket har haft regeringens uppdrag att analysera och föreslå en definition av  

energiprestanda att tillämpas för energihushållningskrav avseende  

näranollenergibyggnader. Uppdraget redovisas i rapporten ”Förslag till svensk 

tillämpning av näranollenergibyggnader”. Dals-Eds Kommun har inbjudits att komma 

med synpunkter på förslaget.  

 

Fastighetsförvaltare föreslår att det på grund av resursbrist för tillfället och många 

processer på gång i övrigt, avstå att inkomma med yttrande kring remissen. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att avstå möjligheten att inkomma med 

yttrande kring remissen av rapporten Förslag till svensk tillämpning av 

nära-nollenergibyggnader.  
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Boverket 
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§ 118 

  

Årsredovisning 2014 - Hjalmar och Selma Martinssons fond m.fl, Dnr 2015-

000236 

 

Förslag till årsredovisning 2014 föreligger avseende Christina Johanssons fond, 

Hjalmar och Selma Martinssons fond, Hulda Kristina Norgrens fond, Ingeborg 

Johannessons fond, Skolsamfonden samt Sociala samfonden. 

 

Även revisionsberättelse 2014 avseende fonderna ovan föreligger.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att för sin del godkänna förslag till årsredovisning 

för 2014 avseende Christina Johanssons fond, Hjalmar och Selma Martinssons 

fond, Hulda Kristina Norgrens fond, Ingeborg Johannessons fond, 

Skolsamfonden samt Sociala samfonden. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras: 

Fondernas ekonom 

KF 
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§ 119 

  

Årsredovisning 2014 Stiftelsen Hugo Berglunds Donation, Dnr 2015-000237 

 

Sammanfattning 

Förslag till årsredovisning 2014 föreligger avseende Hugo Berglunds donation.  

 

Styrelsen för stiftelsen har för sin del godkänt förslaget till årsredovisning. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att för sin del godkänna förslag till årsredovisning 

2014 avseende Hugo Berglunds donation. 
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§ 120 

  

Årsredovisning 2014 - Stiftelsen Ester och Conrad Carlssons hjälpfond, Dnr 

2015-000238 

 

Sammanfattning 

Förslag till årsredovisning 2014 föreligger avseende Stiftelsen Ester och Conrad 

Carlssons hjälpfond. 

 

Styrelsen har för sin del godkänt förslaget till årsredovisning. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att för sin del godkänna förslag till årsredovisning 

2014 för Stiftelsen Ester och Conrad Carlssons hjälpfond. 
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KF 
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§ 121 

  

Information till Kommunstyrelsen, Dnr 9230 

 

IFO-chefen informerar om statistik avseende IFO per juli månad.  

 

KS ordförande informerar om den nuvarande situationen kring processen och 

framtiden för Nössemarkssågen samt planeringen i kommunens arbetsgrupp.  

 

Fastighetsförvaltare informerar om skolombyggnadsprojektet och .  

 

Kommunchefen informerar om socialchefsrekryteringen där Tommy Almström är 

rekryterad och påbörjar sin anställning den 14 september.  
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§ 122 

  

Rapport från Kommunalförbunden, Dnr 14270 

 

Fyrbodals kommunalförbund, ärendet om näringsliv i samverkan är nu beslutat 

angående ny organisation, budgetproblematik inom förbundet, 

naturbruksgymnasiernas framtid är under diskussion.  

 

Dalslandskommunernas kommunalförbund, processen kring framtida samverkan 

fortskrider, information om ambulansverksamheten.   
 



Dals-Eds kommun  Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen  2015-08-12 
 

 

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

  31(35) 
 

§ 123 

  

Anmälan av delegationsbeslut KS 150812, Dnr 25708 

 

Följande delegationsbeslut anmäls: 

 

 

Vik Personalchef/Personalsekreterare Jennie Strandberg Olsson: 

 Förhandlingsprotokoll Lokalt kollektivavtal – Delegation 2015-56 

 Beslut gällande lönetillägg för förskolechef inom Fokusförvaltning –  

Delegationsbeslut 2015-67 

 Beslut gällande lönetillägg för en personal gällande utökat uppdrag –  

Delegationsbeslut 2015-70 

 

 

Teknisk chef Roland Kindslätt: 

 Tillfälliga lokala trafikföreskrifter att gälla vid Monsterracetävlingar den 29-

30 augusti 2015 - Delegationsbeslut 2015-57 

 

 

Räddningschef Per Sandström: 

 Yttrande gällande sotningsutbildning för egen sotning – Ed 1.69 - 

      Delegation 2015-58 

 Yttrande gällande sotningsutbildning för egen sotning – Äng 4:27 - 

Delegation 2015-59 

 Yttrande angående Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbundet 

Handlingsprogram - Delegationsbeslut 2015-60 

 Yttrande angående live musikunderhållning i Terassparken 2015 - 

Smyrnaförsamlingen i Ed - Delegationsbeslut 2015-61 

 Yttrande gällande sotningsutbildning för egen sotning, Ullerön 1:7 - 

Delegationsbeslut 2015-64 

 Yttrande gällande sotningsutbildning för egen sotning, Ed 1:74 - 

Delegationsbeslut 2015-65 

 Yttrande gällande sotningsutbildning för egen sotning, Äng 4:17 - 

Delegationsbeslut 2015-66 

 Yttrande angående dans lördag 18 juli 2015 Nössemarksgården - 

Nössemarks Hembygd och Samhällsförening - Delegationsbeslut 2015-73 

 Yttrande angående danskväll den 4 juli 2015 vid Bästorp Nygård - 

Delegationsbeslut 2015-74 

 Yttrande gällande sotningsutbildning för egen sotning, Ed 4:82 - 

Delegationsbeslut 2015-75 

 Yttrande gällande sotningsutbildning för egen sotning,Vassända 1:39 - 

Delegationsbeslut 2015-78 
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forts. § 123 

  

Räddningschef Per Sandström: 

 

 Tillstånd till innehav, förvärv och förvaring av explosiva varor - Kårslätt 

1:36, Karlssons Varuhus - Delegationsbeslut 2015-79 

 

 

Koordinator/Verksamhetsutvecklare Claes Hellberg: 

 Yttrande angående live musikunderhållning i Terassparken 2015 - 

Smyrnaförsamlingen i Ed - Delegation 2015-62 

 Yttrande angående ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

föreskrifter - Mudrace den 18 juli 2015 samt Monsterrace med live musik 

och servering i Bollhallen 29-30 augusti 2015 - Delegationsbeslut 2015-63 

 Yttrande angående danskväll den 4 juli 2015 vid Bästorp Nygård - 

Delegationsbeslut 2015-68 

 Yttrande angående dans lördag 18 juli 2015 Nössemarksgården - 

Nössemarks Hembygd och Samhällsförening - Delegationsbeslut 2015-69 

 

 

Enhetschef Eva Karlsson: 

 Bostadsanpassningsbidrag 2015 - Delegationsbeslut 2015-71 och 2015-82 

 Parkeringstillstånd – Delegation 2015-72, 2015-76, 2015-77, 2015-80 och 

2015-81 

 

 

Kommunchef Agneta Johansson: 

 Beslut om juriststöd i samband med Fokusnämndsärende gällande 

skolpliktsbevakning, dnr FKU 2015-000057 
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§ 124 

  

Meddelande KS 150812, Dnr 25709 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 15:17 

Tillämpning av konverteringsregeln i 5 § andra stycket anställningsskyddslagen och om 

arbetsgivaren skiljt henne från hennes anställning genom att inte konvertera anställningen 

till en tillsvidareanställning vid rätt tidpunkt 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 15:18 

Preliminär utjämning av LSS-kostnader 2016. 

 

         Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 15:19 

Beräkning och redovisning av skulder och kostnader för pension till 

förtroendevalda. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 15:20 

Om samverkan mellan kommunal räddningstjänst och Sjöfartsverkets 

räddningshelikoptrar. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting  – Cirkulär 15:21 

Kommunal fastightesavgift 2015 och 2016. 

 

 

Sveriges Kommuner och Landsting 

Inbjudan till Konferens om hot, våld och korruption mot tjänstemän i kommuner 

och landsting. 

 

Polismyndigheten – Polisregion Väst 

Anmälan om smitning trafikolycka  2015-05-09 kl. 13:45.  

Anmälare: Maria Reuter.  

 

         Sveriges Kommuner och Landsting 

         Pressmeddelande – Bra resultat 2015 i kommunsektorn men utmaningar väntar 

 

Fokusnämnden  2015-06-10 § 72 

Revidering av Skolskutsreglemente för Dals-Eds kommun 

 

Socialnämnden 2015-06-16 § 65 
Delegationsordning för socialnämnden rev. 2014 
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Länsstyrelsen – Västra Götalands Län  

Underhåll av ledningsgatorna TL 711 Mellerud –St.175 Ed, TL 712 

Mellerud-Åsensbruk, TL 791Håverud-Åsensbruk och TL 792 Mellerud i  

Mellerud, Bengtsfors och Dals-Ed Kommuner. 

 

Länsstyrelsen – Västra Götalands Län  

Underhåll av ledningsgator i Bengtsfors, Åmål, Dlas-Ed, Tanum och Strömstad 

kommuner. 

 

Polismyndigheten – Polisregion Väst 

Anmälan om stöld 2015-07-17 t.o.m 2015-07-18, Stallbackens Förskola, 

Stubbekasvägen 2, Ed. 

Anmälare: Peter Andersson 

 

Dalslandskommunernas Kommunalförbund 
Sammanträdesprotokoll 2015-04-30. 

Sammanträdesprotokoll 2015-06-04. 

 

Dalslands Miljönämnd 

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 § 38-48. 

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 § 49 

 

          Diarienr KS 15/172.600 –  FOKUS-nämnden 2015-05-20 § 64 

 Regelbunden tillsyn Skolinspektionen 2015 – Beslut Hagaskolan. 

 

          Diarienr KS 15/172.600 –  FOKUS-nämnden 2015-05-20 § 66  

 Regelbunden tillsyn Skolinspektionen 2015 – Beslut Gymnasiesärskolan     

 Utsikten. 

 

          Diarienr KS 15/172.600 –  FOKUS-nämnden 2015-05-20 § 65  

 Regelbunden tillsyn Skolinspektionen 2015 – Beslut Vuxenutbildningen. 

 

 Diarienr KS 10/62.130 –  Länsstyrelserna/ Migrationsverket 

 Information från Länsstyrelserna och Migrationsverket till landets kommuner    

 gällande aviseringar av ensamkommande barn. 

 

Diarienr KS 10/62.130 –  Migrationsverket 

Information från Migrationsverket om anvisningsläget för mottagande av  

ensamkommande barn. 

 

Diarienr KS 15/111.700 – Socialnämnden 2015-06-16 § 66 

Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel fr o m 2015-10-01. 
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Diarienr KS 15/167.231 – Plan och byggkontoret 

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

Bygglov har beviljats för tillbyggnad av enbostadshus med altan delvis med 

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

          . 

Diarienr KS 15/25.239 – Plan- och byggnadsnämnden 

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

Bygglov har beviljats för tillbyggnad av enbostadshus med uterum samt carport 

– Äng 2:9 – PBN 15/D0075.231. 

 

Diarienr KS 15/89.232 – Plan- och byggnadsnämnden 

Förhandsbesked för nybyggnad av lokal för charkuteri - Ed 10:1 –  

PBN 15/D0033.232. 

 

Diarienr KS 15/213.238 – Plan- och byggnadsnämnden 

Marklov och startbesked gällande marklov för exploatering av gator/VA för nytt 

tomtområde - ED 10:2 - PBN 15/0110.238 

 

Diarienr KS 15/235.231 – Plan- och byggnadsnämnden 

Underrättelse - Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus - ÄNG 2:54 –  

PBN 15/D0104.231  

 
 

 


