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§ 156 

  

Analys av äldreomsorgen i Dals-Ed – Framtidens äldreboende, Dnr 2011-000030 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade den 2015-02-04, utifrån kommunfullmäktiges uppdrag 

och inriktningsbeslut 2014-04-16, att uppdra åt KS Teknik & Service att anlita en 

konsult för att genomföra en förstudie med förslag till lokalförsörjning för 

kommunens framtida äldreboende samt socialförvaltningens behov av kontor. Till 

grund för kommunstyrelsens beslut låg kommunchefens tjänsteskrivelse per 2015-01-

14. Förstudien enligt uppdraget ovan har tagits fram under våren 2015 och 

redovisades för styrgruppen bestående av kommunstyrelsens arbetsutskott och 

socialnämndens arbetsutskott 2015-06-25. Styrgruppen uppdrog då åt arbetsgruppen 

att inför KSAU 2015-08-19 dels kommunicera förslaget i förstudien med berörda 

grupper, dels återkomma med kompletterande underlag gällande organisation och 

ekonomiska beräkningar samt ett förslag till beslut av kommunfullmäktige i 

september, gällande projektering och upphandling av entreprenör, för genomförande.  

 

I samband med, och även efter, de dialogmöten som genomfördes i augusti kring 

förstudien har ett antal synpunkter lyfts, dels att LSS-verksamhetens karaktär samt 

växande behov kräver delvis annan lokalisering än i förslaget, dels att kommunens 

övriga lokalbehov måste säkerställas innan slutligt beslut om äldreboende fattas, då 

förhållandena har ändrats sedan inriktningsbeslutet togs i april ifjol. Främst avses det 

starkt växande behovet av lokaler för ensamkommandeverksamheten, men även 

förskoleverksamhetens lokalsituation har lyfts, till följd av sambandet med övriga 

verksamheters lokalisering.  

 

För att ge utrymme åt att utvärdera de framkomna synpunkterna, så beslutades vid 

KSAU 2015-08-19 att skjuta fram slutlig redovisning och förslag till beslut till KSAU 

2015-10-14, med planerat beslut i kommunfullmäktige 2015-11-18. Vid avstämning 

med styrgruppen 2015-09-30 beslutades att lyfta ur LSS-verksamhetens tillkommande 

lokalbehov från projektet och lägga ansvaret för fortsatt planering direkt under 

socialnämnden, i samråd med KS Teknik & Service.  

 

Föreliggande förstudie kring framtida äldreboende i Dals-Eds kommun innehåller 

förslag till omdisposition och ombyggnation av befintliga lokaler på Edsgärdet och 

Hagalid. Antalet boendeplatser har utökats från 52 till 61, med möjlighet till 

ytterligare 4 platser i parboende. Förslaget tillgodoser gällande myndighetskrav om 

hur äldreboende ska vara utformade utifrån såväl boende- som arbetsmiljömässiga 

aspekter. Förslaget tillgodoser antalet särskilda boenden, demensboenden och 

korttidsplatser enligt uppdrag samt även, till största delen, socialförvaltningens 

lokalbehov för övriga enheter och stödfunktioner, med undantag för LSS-

verksamhetens tillkommande behov sedan inriktningsbeslutet togs. Den delen föreslås 

ges i uppdrag till socialnämnden att utreda vidare.  
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forts. § 156 

 

Förslaget tillgodoser inte behovet av trygghetsboenden, då detta inte ryms inom de 

aktuella fastigheterna. Frågan om huvudmannaskap är inte färdigutredd och föreslås 

att ges i uppdrag till kommunstyrelsen att utreda parallellt med projekteringen. Valet 

står mellan Edshus AB och kommunen. 

 

Förslaget har totalkostnadsberäknats med avseende på lokalkostnader, 

personalkostnader, övriga verksamhetskostnader och -intäkter samt kapitalkostnader 

för inventarier.  Den totala driftskostnadsökningen uppgår till 12,6 miljoner kronor 

(Mkr), varav 5 Mkr avser bruttoökning av hyreskostnaden. Förslag till beslut gäller 

översiktliga projektdirektiv samt medelsanvisning för  projektering samt upphandling 

av generalentreprenad för ombyggnation av Hagalid och Edsgärdet. Kostnaden för 

detta beräknas till 5,8 Mkr. Efter genomförd upphandling ska ärendet återföras till 

kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut om projektets genomförande. Projektet ska 

slutföras senast i december 2018.  

 

Ett alternativt förslag gällande nybyggnation istället för ombyggnation har beaktats, 

men inte analyserats djupare, då det inte finns något politiskt uppdrag att ta fram ett 

komplett alternativ med annan inriktning än den som beslutades av 

kommunfullmäktige i april 2014.  

 

Beslutsunderlag 

Förstudie ”Framtida äldreboende Dals-Ed”, 2015-06-25 

Tjänsteskrivelse kommunchefen, Plan för projektering och upphandling inför 

genomförande av projektet ”Framtida Äldreboende Dals-Ed ” 

 

Beslutsförslag 

 Kommunfullmäktige beslutar att påbörja projektering och framtagande av 

förfrågningsunderlag för upphandling av generalentreprenad för genomförande av 

”Framtida äldreboende Dals-Ed” i enlighet med framtagen förstudie samt de 

förutsättningar som anges ovan, 

 Kommunfullmäktige beslutar att kostnaderna för projektering och upphandling 

ska finansieras via Kommunstyrelsens objektsreserv med 4,8 mkr samt 

kommunstyrelsens ordförandes objektsreserv med 1 mkr, 

 Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att ansvara för den fortsatta 

processen fram till beslut om beställning och därefter återkomma till 

Kommunfullmäktige med begäran om investeringsmedel för projektets 

genomförande. Frågan om finansiering av helheten ska då ha utretts ytterligare för 

att om möjligt säkerställa ett positivt netto, 

 Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att snarast möjligt utreda 

frågan om huvudmannaskap för berörda fastigheter Edsgärdet och Hagalid, utifrån 

vilket av alternativen Edshus AB eller kommunen, som utgör det mest 

fördelaktiga alternativet ur ett totalekonomiskt och förvaltningsmässigt perspektiv, 
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 Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att utreda om och när 

fastigheten Ed 1:212, ”Linden 2”, ska tas i anspråk som trygghetsboende, 

 Kommunfullmäktige uppdrar till Socialnämnden att fortsätta utreda hur de 

utökade lokalbehoven för LSS-verksamheten ska lösas, 

 Kommunfullmäktige uppdrar åt FOKUS-nämnden att snarast återkomma med 

förslag enligt tidigare uppdrag gällande byggnation av en ny förskola, med utökat 

syfte att ersätta förskolorna på Ängsvallen, Stallbacken och Toppen, till förmån 

för lokalbehovet för ensamkommandeverksamheten. Den fortsatta utredningen ska 

bedrivas i samråd med Kommunstyrelsen. 

 

 

Reservation 

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutsförslaget och avser att inkomma med en 

skriftlig reservation inför justeringen av protokollet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras: 

KF 
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Reservation socialdemokraterna 
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§ 157 

  

Leaderområde: Framtidsbygder Dalsland Årjäng Munkedal - Bildande av nytt 

Leaderområde - Framtidsbygder, Dnr 2014-000353 

 

Sammanfattning 

EU:s nya programperiod 2014-2020 innebär bland annat en möjlighet att bilda 

Lederområde. Kommunen har under perioden 2007-2013 deltagit i Leaderområde 

Dalsland-Årjäng. Kommunstyrelsens arbetsutskott har i beslut 2013-06-19, § 119 

sagt sig vara intresserad av delta i Leaderarbetet 2014-2020 och kommunen har 

även 2014-09-24 deltagit i ett dialogmöte, Möte för bildande av nytt 

Leaderområde 2014-12-09  samt vid konstituerande årsmöte 2015-09-15.  

 

Vidare önskade kommunstyrelsens arbetsutskott att innan definitivt beslut fattas   

om det nya programmet emotse en redovisning från Leaderkontoret gällande 

projektaktivitet och resultat för de projekt som involverat företag, föreningar och/eller 

kommunen under innevarande programperiod. Vid dagens sammanträde redovisas 

projektaktiviteten.  

 

I det nya leaderområdet Framtidsbygder Dalsland Årjäng Munkedal föreslås 

kommunens avgift per år vara 27 kronor per invånare, beräknat på 4740 invånare, 

totalt 127.980 kr/år. Leader har dock räknat med 2014 och 2015 i finansieringen 

vilket ger en årlig avgift på 179.172 kr/år 2016-2020, totalt 895.860 kr för hela 

perioden.  

 

Kommunen har inte fattat något definitivt beslut om deltagande i det nya 

Leaderprogrammet. Kommunstyrelsen har vidare anslagit 131 000 kronor för 

deltagande i Leader, detta med hänvisning till kommunens budgetläge och den 

begränsade projektaktiviteten i kommunen under nuvarande period ser Dals-Eds 

kommun inga möjligheter att anslå en oförändrad finansiering för 2014. Det saknas 

således ca 48.000 i budget 2016. 

 

Även frågan om finansieringen behandlades vid sammanträde i arbetsutskottet den 22 

september då Kerstin Söderlund från Leader deltog med en redovisning. Vid 

sammanträdet uppdrog kommunstyrelsens arbetsutskott åt planeringssekreteraren att 

tillsammans med näringslivsutvecklare och folkhälsosamordnare, bereda ärendet till 

kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-14 med förslag om kommunens framtida 

engagemang i Leader.  

 

Beredning föreligger till dagens sammanträde. Kommunen har uppfattningen att 

tidigare program period avslutats och att Leader inte bedrivit någon direkt verksamhet 

2014 och 2015 och det därför inte skulle utgå någon medfinansiering. Kommunen har 

inte uppfattat att frågan om finansiering för 2014 och 2015 skulle komma att läggas 

till på den nya perioden. Uppfattningen från Leaderkontoret innebär att kommunen i  

forts. § 157 
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efterskott får betala för 2014 och 2015. Redovisningen för den förra programperioden 

visar på godkända projekt och inte på genomförda. Inga resultat av projekten 

redovisades. Det är inte möjligt att utifrån redovisningen bedöma det verkliga utfallet 

för kommunen.  

 

Beredningen redovisar bedömning av konsekvenser av att delta eller inte delta i det 

fortsatta Leadersamarbetet. Leader har finansierats via ansvar 2110 verksamhet 

2117. Väljer kommunen att delta enligt förslaget med totalsumma om 895 860 kr 

så saknas det ca 48 000 kr /år. Fördelat på sju år är 895 860 kr = 127980 kr/år .  

Kostnaden för åren 2014 och 2015 uppgående till 255 960 kr föreslås finansieras  

inom Kommunstyrelsens ram under 2015. Planerad start av programmet är kvartal 1 

2016. Beredningen lämnar även två möjliga förslag till beslut. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att delta i Leader Framtidsbygder med maximal insats 

under åren 2016-2020, totalt 895 860 kr. Åren 2014 och 2015 finansieras under 

2015 med 255 960 kr inom ramen för kommunstyrelsen. Åren 2016 –2020 blir 

då kostnaden 127.980 kronor/år och ryms inom befintlig budget. Väljer 

kommunen att delta föreslås att en grupp bestående av näringslivsutvecklare, 

folkhälsostrateg, resurs från kultur och fritid samt planeringssekreterare bildas 

för vidare hantering av ärendet innefattande projektutveckling och 

informationspunkt mot företag och föreningar. 

  

- Kommunstyrelsen beslutar vidare att uppmana den nya styrelsen att bli ännu 

tydligare i sin kommunikation med kommunerna samt regelbundet under 

perioden förse kommunerna med redovisning av hur projekten utvecklas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras: 

Leaderområde: Framtidsbygder Dalsland Årjäng Munkedal 

Planeringssekreterare 
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§ 158 

  

Budgetuppföljning 2015 – anslag för gemensamt ansvar Utsikten och IFO samt 

uppföljning per september, Dnr 2014-000367 

 

Sammanfattning 

Utsiktens utvecklingsgrupp syftar till att sträva efter att långsiktigt säkerställa Utsikten 

som utbildningsinstitution. Gruppen består i grunden av representanter från FOKUS- 

förvaltningen men kommunstyrelsens och FOKUS-nämndens rekommendation var att  

även involvera externa parter i arbetsgruppen. Detta resulterade i att utvecklings- 

gruppen gjorde en framställan om medel till utredare respektive omkostnader. 

 

Utvecklingsgruppen anlitade Kent Javette för uppdraget som extern utredare.  

Uppdragsbeskrivningen var att genomföra en förstudie som syftade till att belysa och  

komma med förslag till åtgärder som kan säkerställa Utsiktens framtid. I uppdraget  

ingick att beskriva utvecklingsmöjligheter i förhållande till förutsättningar samt  

sammanställa fördelar respektive nackdelar med de olika förslagen. Utredaren gavs  

också möjlighet att komma med egna förslag på utvecklingsinsatser. Utredarens  

slutliga uppdrag var att lämna en skriftlig slutrapport samt göra en redovisning av  

denna för KSAU och FOKUS AU. Denna redovisning ägde rum 2015-09-02.  

 

FOKUS-nämnden beslutade 2015-09-30 § 97 att stödja de satsningar som beskrivs 

och göra en framställan till kommunstyrelsen om att få ta del av utvecklingsmedel 

som kan bidra till Utsiktens fortsatta utveckling. Totalt handlar det om ett äskande om 

300 000 kronor.  

 

Vid arbetsutskottets sammanträde 2015-10-14, presenterades förslag från 

kommunchef och ekonomichef vad gäller genomlysning av kommunens verksamhet 

och ekonomi, vilket har sitt stöd från kommunstyrelsens beslut 2015-09-09 § 139 om 

att ge kommunchefen i uppdrag att beställa två analyser från SKL. Arbetsutskottet 

beslutade även vid sammanträdet att godkänna beställning av ovanstående analyser 

från SKL med en total kostnad om 140 000 kronor exkl. moms.  

 

Kommunstyrelsen behandlar vid dagens sammanträde del av månadsuppföljning per 

september 2015.  KS prognostiserar överskott om ca 0,9 mkr och socialnämnden 

överskott om 0,7 mkr. KS teknik och plan- och byggnadsnämnden prognostiserar 

budgetföljsamhet.  Ekonomichefen redovisar vid mötet att FOKUS med tillskott från 

gemensamt anslag, ett överskott om ca 0,2 mkr.  Under oktober förväntar sig FOKUS 

att ett antal punkter såsom statsbidrag för satsning på lågstadiet, kommer att förbättra 

prognosen för helåret.  

 

Totalt prognostiseras överskott om 4,1 mkr vilket är ca 2,5 mkr bättre än budgeterat. I 

det fall gemensamt anslag under KS för IFO och Utsikten inte utnyttjas ytterligare, 

förbättras resultatet med motsvarande.  
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Beslutsunderlag 

FOKUS-nämndens protokoll 2015-09-30 § 97 

Tjänsteskrivelse kommunchef och ekonomichef, 2015-10-13 

Tjänsteskrivelse kommunchef, budgetuppföljning KS per 30 sep, 2015-10-15 

Tjänsteskrivelse teknisk chef, budgetuppföljning KS teknik per sep, 2015-10-15 

Socialnämnden protokoll 2015-10-20 § 102 

Tjänsteskrivelse ekonom socialförvaltning, 2015-10-15 

Månadsuppföljning IFO per oktober 

Tjänsteskrivelse FOKUS förvaltningschef per september, 2015-10-21 

Plan- och byggnadsnämnden protokoll 2015-10-27 § 96 

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen godkänner budgetprognos per september 2015 för sin del inkl. 

KS teknik.  

 

- Kommunstyrelsen tar del av nämndernas redovisningar av prognos per 

september 2015. 

 

- Kommunstyrelsen beslutar att godkänna framställan från FOKUS-nämnden om 

att tillskjuta ett tillfälligt anslag för 2015 om totalt 300 000 kronor från anslaget 

för gemensamt ansvar Utsikten.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras: 

Samtliga nämnder 

Ekonomichef 

FOKUS 
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§ 159 

  

Sammanträdestider 2016 och kungörelse av kommunfullmäktiges 

sammanträden, Dnr 2015-000286 

 

Sammanfattning 

Sammanträdestider för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige föreslås enligt 

nedan 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott info, onsdag  

24 februari, 16 mars, 20 april, 1 juni, 21 september, 26 oktober, 7 december 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, onsdag 

20 januari, 10 februari, 9 mars, 6 april, 4 maj, 15 juni, 24 augusti, 14 september, 12 

oktober, 9 november  

 

Kommunstyrelsen, onsdag  

3 februari, 2 mars, 23 mars, 27 april, 25 maj, 17 augusti, 7 september, 5 oktober, 2 

november, 30 november 
 

Kommunfullmäktige, onsdag 

17 februari, 16 mars, 13 april, 18 maj, 8 juni, 31 augusti, 21 september, 19 oktober, 16 

november, 14 december 

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar godkänna ovanstående sammanträdestider för 

kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott samt 

kommunstyrelsens arbetsutskott info, 2016 

 

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige beslutar för sin del godkänna ovanstående 

sammanträdestider 2016 samt att kungörelse av kommunfullmäktiges 

sammanträden skall ske i Dalslänningen samt sättas upp på 

kommunkontorets anslagstavla.  

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras: 

KF 
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§ 160 

  

Medborgarförslag - bredda utbildningen på Utsiktens gymnasium med 

friluftsguidning och rustning av vandringsleder, Dnr 2014-000122 

 

Sammanfattning 

Rubricerat medborgarförslag inkom till kommunen 2014-04-29. Kommunstyrelsens  

arbetsutskott beslutade 2014-06-18 § 129 att remittera medborgarförslaget till  

FOKUS-nämnden för beredning av svar. Rektor för Hotell– och turismprogrammet 

fick i uppdrag av FOKUS-nämnden 2014-08-27 § 78 att bereda underlag för FOKUS- 

nämndens svar.  

 

Rektor för Hotell- och turismprogrammet har inkommit med tjänsteskrivelse 2015-08-

20 som beskriver en bedömning av ärendet och som FOKUS-nämnden 2015-09-30 § 

104 beslutat att överlämna till kommunstyrelsen som svar på rubricerat 

medborgarförslag.  

 

Rektors bedömning är att det är omöjligt att få in de moment som föreslås i 

medborgarförslaget i elevernas utbildning på Hotell- och Turismprogrammet. En 

eftergymnasial utbildning inom t ex Yrkeshögskolan (YH) med inriktning mot 

Turism/Entreprenörskap, Skogsförvaltning i Turismmiljöer eller liknande skulle 

kunna vara ett alternativ för att tillgodose kommunens behov att säkerställa och bygga 

ut vandringsleder och rekreationsområden.  

 

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige beslutar att besvara medborgarförslag i enlighet med 

skrivelse och bedömning från rektor för Hotell- och turismprogrammet samt 

FOKUS-nämnden, enligt ovan.  

 

- Kommunfullmäktige uppmanar dock FOKUS-nämnden att ändå beakta 

eventuella möjligheter att fånga upp delar av förslaget i någon del av 

utbildningen, t ex i specialarbeten eller liknande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras: 

KF 
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§ 161 

  

Nya DANO för Årjängs, Bengtsfors, Dals-Eds, Melleruds samt Åmåls 

kommuner, Dnr 2015-000287 

 

Sammanfattning 

Kanotturismen i Dalsland-Nordmarken är av stor omfattning och genererar betydande 

omsättning såväl direkt som indirekt. En förutsättning för en hållbar och långsiktig 

utveckling av kanotturismen är ett välfungerande samspel mellan företag, markägare 

och kommuner. För att säkerställa denna grund planeras för ny huvudman, i form av 

en rörelsedrivande ideell förening, vilken skall organisera samtliga intressenter. En 

interimsstyrelse är tillsatt och det förberedande arbetet pågår.  

 

Torsdagen den 26 november på First Hotel i Bengtsfors skall konstituerande möte 

avhållas där föreningen formaliseras. Därefter övertar föreningen driftsansvaret från 

Årjängs kommun för organisation och de 110 lägerplatserna i systemet. Föreningen 

övertar vidare inventarier som båtar, bilar, verktyg etc som inköpts. Föreningen 

övertar därmed driftsansvaret för samtliga lägerplatser i systemet.  

 

Kommunal medverkan föreslås enligt följande upplägg: 

- Samtliga kommuner blir medlemmar i föreningen. 

- Samtliga kommuner erlägger en startfinansiering om 25 000 kr i en 

engångsinsats där Årjäng och Bengtsfors kommuners insats består av samtliga 

inventarier enligt förteckning.  

- Samtliga kommuner förbinder sig till ett verksamhetsbidrag de första två åren 

(2016-17) med 50 000 kr/år för Årjäng, Bengtsfors samt Dals-Ed och 25 000 

kr/år för Mellerud och Åmål. 

 

Föreningens verksamhet skall vara självfinansierande över tid men det kommer att 

vara en del extra kostnader i startskedet. För Dals-Eds kommun, som har 6 stycken 

lägerplatser varav 4 finns vid Stora Le och 2 vid Kornsjöarna, innebär förslaget att 

kostnaden för 2016 blir totalt 75 000 kronor.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upplägget för nya DANO enligt ovan. 

Finansiering sker genom ansvar 2510 och verksamhet 2300, aktivitet 2001.   

 

- Kommunstyrelsen beslutar vidare att till det konstituerande mötet den 26 

november, utse Martin Carling som ordinarie och Per-Erik Norlin som dennes 

ersättare.  

 

Expedieras: 

Planeringssekreterare 
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§ 162 

  

Uppföljning överförmyndare, Dnr 2010-000189 

 

Sammanfattning 

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2010-11-24 § 87 beslutades bland annat 

följande: ”att arvodet till överförmyndaren ska vara 6500 kronor per månad för upp 

till 25 stycken ärenden. För ärenden därutöver ska arvode utgå med 3000 kronor per 

10-tal ärenden.  

 

Skrivelse har inkommit från överförmyndare om att arvodet upp till 25 stycken 

ärenden uppräknas i enlighet med arbetskostnadsindex men detta gäller dock inte för 

ärenden därutöver vilket därmed kräver en uttolkning av kommunstyrelsen. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen tolkar reglementet såsom att även delen för ärenden som är 

utöver 25 stycken ärenden, ska uppräknas i enlighet med arbetskostnadsindex 

och såsom grunddelen med 11,45%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras: 

Överförmyndare 

Lönekontoret 
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§ 163 

  

Deltagande för Dals-Ed i Löpande Insikt, Dnr 2015-000289 

 

Sammanfattning 

Insikt är en servicemätning av kommunens myndighetsutövning. Löpande insikt 

skiljer sig från det tidigare Insikt genom att det är möjligt att fler grupper än 

företagare och att det är möjligt att starta mätningen när som helst under året. 

Kostnaden för att delta är under det första året ca 10 000 kronor och därefter 1 500 

kronor per år plus kostnad för konsulten som ska bistå kommunen med enkäterna. 

Därutöver behöver en kontaktperson utses i kommunen som i sin arbetstid bland annat 

ska förse konsulten med material och planera arbetet.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse näringslivsutvecklare, 2015-10-02 

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att delta i projektet Löpande insikt. Finansiering 

ska ske genom projektmedel via Näringslivsutvecklaren. Uppdrag åt 

näringslivsutvecklaren att informera kommunens verksamheter internt om 

projektet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras: 

Näringslivsutvecklare 
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§ 164 

  

Strategi för långsiktig lokalförsörjningsplan, Dnr 2015-000304 

 

Sammanfattning 

Dals-Eds kommun är i behov av att ta fram och levandehålla en lokalförsörjningsplan 

som underlag för kort- och långsiktiga behov samt för planering av finansiering 

en av dessa. Bedömning är att externt stöd behövs initialt i detta arbete varför kontakt 

tagits för konsultstöd.  

 

Införandet av gemensamma strukturer och riktlinjer kommer att innebära att 

målsättningar från den politiska organisationen kommer vara definierade och 

långsiktighet införs. Uppdrag och ansvar blir klarlagt, tjänstemannaorganisationen ges 

förutsättningar att jobba enhetligt utefter uppsatta målsättningar och rutiner. 

”Ledstänger” i form av riktlinjer för ingående processer kommer då att finnas. 

Ett internt arbete har redan gjorts kring internhyresavtalens utformning och ”Handbok 

för internhyror” har tagits fram. 

 

Ett första steg att uppnå kommungemensamma strukturer är att anpassa den framtagna 

handboken samt att ta fram riktlinjer för Lokalförsörjning, beskriva organisation 

en för det löpande arbetet kring detta, tidsplan samt upprätta Lokalförsörjningsplan 

1.0. På begäran från fastighetsenheten har aktuell konsult inkommit med offert.  

 

Totala tiden beräknas till 254 timmar och med en totalkostnad om 257 800 kronor.  

Projektet beräknas ske under 3 månader.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse teknisk chef, Strategi för långsiktig lokalförsörjningsplan, 2015-10-

14 

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen godkänner att teknisk chef beställer uppdrag enligt offert.  

 

- Kommunstyrelsen beslutar att kostnaden på maximalt 257 800 kronor exklusive 

moms tas från årets anslag för gemensamt ansvar Utsikten samt gemensamt 

ansvar IFO.  

 

 

 

 

Expedieras: 

Teknisk chef 

Ekonomichef 
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§ 165 

  

Information till Kommunstyrelsen, Dnr 9230 

 

Flyktingfrågan  

Just nu är det många som kommer till Sverige och söker asyl. Migrationsverket 

ansvarar för att erbjuda boende till alla som ansöker om asyl i Sverige. Med tanke på 

rådande situation där över tusen personer ansöker om asyl varje dag, behöver 

Migrationsverket ha en beredskapsplan för om en akut situation uppstår där 

myndighetens ordinarie boendeplatser helt enkelt inte räcker till. Migrationsverket har 

därför varit i kontakt med länsstyrelser och kommuner på olika håll i landet, så även 

Dals-Eds kommun, om att identifiera lokaler som kommunen snabbt kan 

iordningställa för att hjälpa Migrationsverket med tillfälliga boendeplatser så kallade 

evakueringsplatser vid en akut situation. Boendeplatserna ska kunna ställas till 

Migrationsverkets förfogande direkt vid en förfrågan och kommunen ansvarar för 

driften av boendet. Det innebär att kommunen rent praktiskt ansvarar för att bland 

annat iordningsställa lokal, personal, mat, tolk etc.  

 

Kommunen har dock inte konkret tagit ställning i frågan med beaktande av bland 

annat lokalfrågan eftersom behovet är stort även för kommunens verksamheter. 

Kommunsekreterare informerar i ärendet.  

 

Nössemarkssågen 

Kommunstyrelsens ordförande informerar om det nuvarande skedet i processen kring 

framtiden för Nössemarkssågen.  

 

Pensionspolicy 

Henrik Arenbro, konsult från Söderberg & Partner, redovisar uppdrag kring 

framtagandet av en pensionspolicy för Dals-Eds kommun son syftar till att vara ett 

stöd i hur pensionsskulden ska hanteras. Pensionspolicyn återkommer som ett ärende 

vid nästa sammanträde i kommunstyrelsen.  
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§ 166 

  

Rapport från Kommunalförbunden, Dnr 14270 

 

Kommunstyrelsens ordförande informerar om senaste direktionsmöten i 

kommunalförbunden.  

 

Dalslandskommunernas kommunalförbund: mycket fokus på förbundet framtid och 

hur det ska organiseras, finansieringen för energirådgivningen gentemot privata är 

klart och kommer att vara kvar och ansökan är inlämnat om att även fortsatta arbetet 

med kommunernas energihushållning, utredning och process om miljökontorets 

framtida placering fortgår.  

 

Fyrbodals kommunalförbund: verksamhetsplan och budget antagen, ärende om 

stråkstudie för norra bohusbanan, valärenden, ny förbundsordning för förbundet 

gäller, vid nästa möte information om polisorganisationen.  
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§ 167 

  

Anmälan av delegationsbeslut KS 151104, Dnr 26267 

 

Följande delegationsbeslut anmäls: 

 

Enhetschef Eva Karlsson 

 Parkeringstillstånd – Delegation 2015-125, 2015-136, 2015-139 och 2015-

140 

 

Räddningschef Per Sandström: 

 Yttrande gällande sotningsutbildning för egen sotning – Tolslätt 1:16 - 

Delegation 2015-126 

 Yttrande gällande sotningsutbildning för egen sotning – Ed 1:178 - 

      Delegation 2015-127 

 Yttrande gällande sotningsutbildning för egen sotning – Bergslätt 1:30 och 

      Sparsnäs 1:49 - Delegation 2015-128 

 Yttrande gällande sotningsutbildning för egen sotning – Ed 4:183 - 

Delegation 2015-129 

 Yttrande gällande sotningsutbildning för egen sotning – Kråkhult Höghus 

1:16  - 

Delegation 2015-130 

 Yttrande gällande sotningsutbildning för egen sotning – Bråten 1:81 - 

Delegation 2015-131 

 Yttrande gällande sotningsutbildning för egen sotning – Solberg 1:1 - 

Delegation 2015-133 

 Yttrande gällande sotningsutbildning för egen sotning – Håbols-Hult 1:40 - 

Delegation 2015-137 

 Yttrande gällande sotningsutbildning för egen sotning  - Håbols Stom 1:29  - 

Delegation 2015-138 

 

Vik. Personalchef Jennie Strandberg-Olsson: 

 Beslut gällande lönetillägg för personal med utökat ansvar vid uppstart av   

verksamhet – Utsikten LSS – Delegation 2015-132 

 

Koordinator/Verksamhetsutvecklare Claes Hellberg: 

 Nyttjanderättsavtal del av Dals-Ed, Håbols Hult 1:16 - Delegation 2015-134 

 

Sotarn på Dal AB, Sören Gustavsson 

 Brandskyddskontroll – Nyttjandeförbud – Håbols-Äng 1:23 - 

Delegation 2015-135 
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§ 168 

  

Meddelande KS 151104, Dnr 26266 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 15:24 

Budgetpropositionen för år 2016 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 15:25 

Avtal om notkopiering inom de kommunala musik/kulturskolorna läsåret 2015/2016 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 15:27 

Utbildningskontrakt och Extratjänst 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 15:28 

Preliminära utfall av 2016 års kommunala utjämningssystem och LSS-utjämning 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 15:29 

Budgetförutsättningar för åren 2015-2019 

 

Fokusnämnden  2015-09-30 § 103 

Enkäter 2015 

 

Socialnämndens AU 2015-10-06 § 127 

Synpunkter Ramavtal läkarmedverkan 

  

Socialnämndens AU 2015-10-06 § 130 

Rapportering från särskilt boende samt korttids från och med februari 2015 

 

Sveriges Kommuner och Landsting  

Pressmeddelande - Dramatiskt läge för kommuner och landsting 

 

Dalslands Miljönämnd 

Sammanträdesprotokoll 2015-09-29, § 63. 

 

Dalslands Miljönämnd 

Sammanträdesprotokoll 2015-09-29, § 61-62 och 64-72 

 

Dalslands Turist AB 

Regionala turismeffekter Dalsland 2014 - Kraftig ökning av turismomsättningen i 

Dalsland 

 

Diarienr KS 13/292.297 –  FOKUS-nämnden 2015-09-30 § 98 

Lokalplanering barnomrogen. 
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forts. § 168 

 

Diarienr KS 12/319.130 –  Regeringskansliet, Arbetsmarknadsdepartementet 

Investeringar för bättre mottagande och snabbare etablering av nyanlända. 

 

Diarienr KS 12/148.420 –  Västra Götalands Län 

Återrapportering, uppföljning av Klimaatstrategi för Västra Götaland. 

 

Diarienr KS 15/14.041 –  Socialnämnden 2015-10-20 § 103 

Budget och Mål 2016 

 

Diarienr KS 15/255.130 –  Socialnämnden 2015-10-20 § 108 

Gemensamt handläggarteam för ensamkommande barn i kommunerna; Bengtsfors, 

Dals-Ed, Mellerud och Åmål. 
 

 
 


