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§ 169
Budget och mål 2016, plan 2017-2018 – Verksamhetsplan för Kommunstyrelsen
och KS Teknik och Service, Dnr 2015-000014
Sammanfattning
Budget och måldokumentet är kommunens viktigaste styrdokument, genom vilket
kommunfullmäktige styr den kommunala verksamheten. Budget och måldokumentet
utgör en länk mellan kommunens vision, mål och det dagliga arbetet i
verksamheterna.
Kommunfullmäktiges mål och budget för 2016 godkändes i fullmäktige 2015-08-26.
Detta möjliggör för nämnder och styrelser att i god tid under hösten ange egna
nämnds- och verksamhetsmål som arbetas in i varje nämnds detaljbudget. På det här
sättet skapas en tydligare struktur och styrning, en tydlighet från utvecklingsplan till
nämnderna samt mer fokus på all kommunal verksamhet.
Med utgångspunkt från dels kommunens Utvecklingsmål och dels verksamhetens
grundläggande uppdrag att utföra en viss basverksamhet som formuleras i lagar,
författningar,direktiv och andra styrdokument, tar verksamheterna fram mål
samt nyckeltal och aktiviteter för respektive verksamhet.Verksamheterna ska beakta
Utvecklingsmålen när Verksamhetsmålen formuleras och fundera kring hur
verksamheterna inom sitt uppdrag kan bidra till att Utvecklingsmålenuppfylls.
Ansvaret för framtagande av verksamhetsmål åligger verksamhetsanvarig, i dialog
med verksamhetens personal och eventuellt övriga berörda parter. Verksamhetsmålen
inklusive lämpliga aktiviteter och nyckeltal för att mäta utvecklingen, godkänns av
respektive nämnd i samband med nämndernas budgetberedning under hösten.
Kommunstyrelsens respektive KS teknik verksamhetsplan, budget och mål 2016
föreligger.
Pågående avrapportering till kommunstyrelsen, arbetet är inte klart vad gäller
mätbarhet för måluppfyllelse 2016. Förvaltningen återkommer under tertial 1 för en
mer löpande dialog med kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar godkänna Kommunstyrelsen och KS Teknik och
Service verksamhetsplan Budget och mål 2016 och överlämna till
Kommunfullmäktige för redovisning.

Expedieras:
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§ 170
Budget och mål 2016, plan 2017-2018 – nämndernas redovisning,
Dnr 2015-000014
Sammanfattning
Nämnderna har att i enlighet med kommunens styrmodell att fastställa detaljbudget
och mål för nästkommande år.Nämnderna ska därefter redovisa budget och mål till
kommunfullmäktige.
Till dagens sammanträde föreligger Plan och byggnadsnämndens redovisning.
Skrivelse har inkommit från Ulf Zakariasson daterad 2015-09-16 gällande utökade
resurser till grundskolan.
I skrivelsen framhålls bl a att kommunstyrelsen bör höja ambitionsnivån rejält när det
gäller att investera i skolbarnen, även de barn som är i behov av särskilt stöd i
undervisningen.
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen tar del av Ulf Zakariassons skrivelse med beaktande inför
kommande budgetarbete 2017.
Beslutsförslag
- Kommunfullmäktige tar del av verksamhetsplan Budget och mål 2016 för
socialnämnden, FOKUS-nämnden samt plan- och byggnadsnämnden.

Expediering
KF
Ulf Zakariasson
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§ 171
Handlingsplan - KF:s Utvecklingsplan 2016-2018 - Dals-Eds kommun, Dnr 2015000314
Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog i februari 2015 en Utvecklingsplan för åren 2016-2018.
Planen stakar ut vägen för utvecklingen i Dals-Eds kommun de närmaste åren, genom
att fastställa målsättningar för vad som ska uppnås inom tre utvecklingsområden,
Attraktivitet, Hållbarhet och Delaktighet.
Från dessa tre utvecklingsområden valdes åtta särskilt viktiga prioriteringar ut, vilka i
praktiken utgör Kommunfullmäktiges prioriterade invånarmål för resten av
mandatperioden.
Dals-Eds kommun tillämpar målstyrning, vilket innebär ett decentraliserat ansvar för
planering, uppföljning och utveckling av hur de fastställda målen ska uppnås.
Ansvaret för resultat och verksamhetsutveckling ska ligga så långt ut i organisationen,
som det är möjligt och lämpligt. Uppföljningen ska dels kvalitetsäkra resultaten, dels
vara ett underlag för det löpande förbättringsarbetet.
I utvecklingsplanen gav Kommunfullmäktige två uppdrag till förvaltningen:
1. Kommunchefens ledningsgrupp gavs i uppdrag att ansvara för planering och
verkställande av åtgärder för att uppnå respektive prioritering.
2. Kommunens samtliga verksamheter gavs i uppdrag att beakta
Utvecklingsmålen vid formuleringen av sina verksamhetsmål samt fundera
kring hur verksamheten inom ramen för sitt uppdrag kan bidra till att
utvecklingsmålen uppfylls.
Ansvaret för framtagande av verksamhetsmål och verksamhetsplan åligger
alltså den verksamhetsansvarige, i dialog med verksamhetens personal och
eventuellt övriga berörda parter, inte hos nämnden. Syftet är dels att få en
professionell verksamhetsstyrning mot de politiska målen, dels att skapa
delaktighet och engagemang bland kommunens medarbetare och chefer.
Till dagens sammanträderföreligger Handlingsplan för KF:s utvecklingsplan 20162018 med bl a nyckeltal och aktivitetsansvariga samt tjänsteskrivelse.
Beslutsförslag
- Kommunfullmäktige godkänner handlingsplan för KF:s utvecklingsplan 20162018.
Expedieras:
KF
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§ 172
Taxor och avgifter 2016 - Kommunstyrelsen samt KS Teknik och
Serviceförvaltning, Dnr 2015-000149
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2015-08-26 att godkänna taxor och avgifter 2016 för
Kommunstyrelsen och KS Teknik och Service. I förslaget framgick att sotningstaxan
för 2016 tas upp för behandling under hösten 2015.Det framgick också att taxor för
KS teknik och service ännu inte är färdigbehandlade för 2016 varför förslag var att
tillsvidare anta samma nivåer som för 2015.
Kommunerna ska enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor genomföra
brandskyddskontroll och rengöring/sotning av alla förbränningsanordningar. På
många håll i landet utförs arbetet av entreprenörer som anlitas av kommunen. DalsEds kommun har avtal med Sotarn på Dal som gäller fram till och med 2017-06-30.
Taxa för sotning och brandskyddskontroll är indexreglerad och revideras årligen som
regel per den 1 april via SKL:s sotningsindex. Kommunfullmäktige beslutade 200402-25 § 10 att godkänna att sotningstaxan från 2004-04-01 inklusive årsarvode med
ingångsvärde för 325,95 kronor regleras enligt Kommunförbundets cirkulär 2002:83
Indexjustering av sotningstaxa. När det gäller taxan för brandskyddskontroll,
beslutade kommunfullmäktige 2004-12-15 § 122 att även i detta fall hänvisa till
resultatet av överläggningar mellan Svenska Kommunalförbundet och Sveriges
Skorstensfejarmästares Riksförbund.
Revideringen av taxa för sotning och brandskyddskontroll följer således inte
budgetåret då taxan för innevarande år sträcker sig fram till den 31 mars 2016.
Bedömning görs därför om att kommunfullmäktige för sin behandling av taxan kan
hänvisa till den årliga revideringen av centralt index för sotning och
brandskyddskontroll och att låta kommunstyrelsen tillika räddningsnämnd, fastställa
den reviderade taxan per 1 april. När taxan är fastställd ska publicering ske via
kommunens hemsida.
En revidering har gjorts av KS Teknik och Service taxor pga uppdaterad indexering,
Den rörliga VA-avgiften höjs med 2 % och den fasta anslutningsavgiften höjs med 3
% och renhållningsavgiften höjs med 1 %.
Till dagens sammanträde föreligger Taxor och avgifter 2016, KS Teknik och Service
samt tjänsteskrivelse i ärendet avseende kommunstyrelsen taxor och avgifter 2016 –
sotning.
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§ 172
Beslutsförslag
- Kommunfullmäktige beslutar att taxan för sotning och brandskyddskontroll ska
revideras årligen med av de centrala parterna SKL och
Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund publicerat sotningsindex.
- Kommunstyrelsen bemyndigas att årligen fastställa taxan för sotning och
brandskyddskontroll efter att det reviderade centrala indexet publicerats.
- Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till taxor och avgifter för KS
Teknik och Service 2016

Expediering
KF
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§ 173
Budgetuppföljning 2015, Dnr 2014-000367
Sammanfattning
Kommunstyrelsen behandlar vid dagens sammanträde månadsuppföljning per oktober
2015. KS prognostiserar överskott om ca 1,2 mkr och socialnämnden överskott om
1,7 mkr. vilket är en förbättring om 1 mkr jämfört med föregående prognos. KS teknik
prognostiserar ett litet överskott om 0,3 mkr. FOKUS redovisar med tillskott från
gemensamt anslag, ett överskott om ca 0,2 mkr. Under året 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.
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen godkänner budgetprognos per oktober 2015 för sin del inkl.
KS teknik.
-

Kommunstyrelsen tar del av nämndernas redovisningar av prognos per oktober
2015.

Expedieras:
Samtliga nämnder
Ekonomichef
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§ 174
Extra statliga medel för flyktingmottagning 2015 - 2016, Dnr 2015-000326
Sammanfattning
Allt fler människor är på flykt från sina hemländer på väg mot Europa. Hittills i år har
650 000 flyktingar kommit över Medelhavet jämfört med 219 000 under hela 2014.
Många tragedier utspelar sig på vägen för alla människor på flykt.
För Sveriges del har de kraftigt ökade flyktingströmmarna under hösten inneburit att
Migrationsverket räknar med att det kan komma upp till 190 000 asylsökande till
Sverige i år. Nästa år är prognosen upp till 170 000. Såväl det offentliga Sverige som
civilsamhället har en mycket pressad situation att hantera. I en ändringsbudget som
överlämnats till riksdagen, föreslår därför regeringen ökade utgifter med 11 miljarder
kronor. Merparten av dessa medel är ett tillfälligt stöd till kommunerna och det civila
samhället för att kunna hantera den rådande flyktingsituationen.
Regeringen föreslår att 9,8 miljarder kronor tillförs som engångsmedel till kommuner
och landsting, medan det civila samhället får 200 miljoner kronor extra. För Dals-Eds
kommun kommer det tillfälliga stödet att uppgå till 8,4 mkr. Det tillfälliga stödet till
kommunerna får användas för bidrag till kommuners och landstings hantering av
flyktingsituationen för att minska trycket på den kommunala ekonomin.
Utöver det tillfälliga stödet utgår även andra ersättningar till kommunerna som har
koppling till flyktingmottagandet vilka är mer riktade till en särskild insats och
fördelas därför utifrån respektive verksamhetsansvar.
De extra medlen är inte riktade på samma sätt som övriga ersättningar och kräver
därför ett ställningstagande. Tjänsteskrivelse 2015-11-24 föreligger som beskriver
förslag på hur de extra medlen ska hanteras i ett första steg. Dels föreslås att 3 mkr.
reserveras för att på olika sätt hantera det akuta lokalbehovet för
ensamkommandeverksamheten och dels finns förslag om att tillsätta en arbetsgrupp
som ska genomföraen genomgripande analys av behovet i verksamheterna och en
helhetsbedömning av hur medlen kan ge bäst effekt för mottagandet och för att
upprätthålla kvaliteten i välfärden.
Beslutsförslag
- Kommunfullmäktige beslutar uppdra åt kommunstyrelsen att genom tekniska
kontoret, i enlighet med föreliggande förslag och i samråd med AME-chef,
anpassa lokaler på Ängsvallen och f.d. Tullhuset till boende för ensamkommande
barn, komplettera Stationshuset med automatlarm samt iordningsställa och
uppföra moduler vid Utsikten till undervisningslokaler. Finansiering om totalt
och som högst 2,9 mkr. ska ske via anslaget extra medel till kommunerna för
flyktingmottagandet.
Ordförandes signatur……………………….
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forts. § 174
-

Kommunstyrelsen uppdras vidare att genom AME-chef och förvaltningschef
FOKUS, sammanställa en arbetsgrupp som har till syfte att utifrån en
helhetsanalys över berörda verksamheters behov kopplat till flyktingmottagandet
föreslå, via de resterande extra medlen, finansierade åtgärder som leder till
förstärkningar i välfärden som underlättar verksamheternas möjligheter att klara
sina respektive uppdrag. Analysen och åtgärdsförslagen ska innehålla beaktande
av att de extra medlen är av engångskaraktär för 2015 och 2016 och reservationer
för osäkerheten i att förutse kommande händelseutveckling i mottagandet. Vidare
ska analysen även ta hänsyn till de övriga ersättningar som kommunen tilldelas
utifrån flyktingmottagandet. Analysen med åtgärdsförslag ska underställas vidare
beslut i kommunfullmäktige.

-

Kommunfullmäktige beslutar även att reservera 100 000 kronor av de extra
medlen för eventuella omkostnader direkt tillhörande flyktingmottagandet som
kan uppstå innan analysen enligt ovan är klar. Ekonomichefen bemyndigas att
disponera de reserverade medlen utifrån det tillkommande behovet i
verksamheterna.

Expedieras:
KF
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§ 175
Lokalbehov för barnomsorgen - nybyggnation av förskoleavdelningar, Dnr 2013000292
Sammanfattning
FOKUS-förvaltningen ser ett akut behov av att kommunen arbetar fram nya
förskolelokaler av flera anledningar. KS Teknik & Service har på uppdrag av
FOKUS-nämnden gjort en förstudie över olika alternativ inklusive tänkbara
placeringar och kostnadsjämförelser. Förstudien har behandlats av FOKUS-nämnden.
KS Teknik & Service har därefter fått i uppdrag av förvaltningschef FOKUS att
upprätta ett underlag som gör det möjligt för kommunstyrelsen att fatta erforderliga
beslut för att snarast få till stånd en byggnation av ny förskola i enlighet med FOKUSnämndens beslut 2015-11-11§110. FOKUS-nämnden har tagit ställning till
alternativen och funnit att en nybyggnation av fem avdelningar i bottenplan, med
utrymme för personal och dagbarnvårdarverksamhet på plan två, på den av
fastighetskontoret anvisade tomten vid Tjädervägen. Nybyggnationen ska ersätta
befintlig barnomsorg på Edsgärdet, Stallbacken och dagbarnvårdarlokalen.
Av föreliggande tjänsteskrivelse från tekniska kontoret framkommer att investering
samt årlig kostnad/hyra bygger på den typ av förskola som nyligen byggts vid
Hagaskolan, vilket innebär tillagningskök, samma belastning, liknande utemiljö med
mera dock i 2 plan.Total investering beräknas uppgå till ca. 22 miljoner kronor.
Årlig kostnad för fastigheten, vilket är detsamma som hyran för anläggningen, blir då
ca. 1 300 000 kronor per år för närvarande, inklusive värme och el. Detta överstiger
inte dagens kostnader för motsvarande lokaler och finansieras därmed inom befintliga
ramar.Finansiering av investering föreslås ske via upplåning.
Beslutsförslag
- Kommunfullmäktige besluta uppföra en ny förskola i enlighet medFOKUSnämndens direktiv ovan. Kommunstyrelsen genom tekniska kontoret uppdras
att snarast färdigställa en ny förskola enl. ramarna ovan.
-

Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen genom ekonomichef att
upphandla erforderliga lån för att finansiera projektet när behov uppstår.
Beslutet om lånefinansiering innebär en avvikelse från kommunens finansiella
målen om att lånefinansiering av investeringar endast ska vara möjligt i
affärsdrivande verksamheter (VA-, renhållningsverksamheterna, kommersiella
fastigheter och vissa fastigheter med blandad verksamhet).

Expedieras:
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§ 176
Cirkulär 15:26 - Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för
räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB 15) med Vision., Dnr 2015-000300
Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta har träffat
överenskommelse med Vision om Bestämmelser för räddningstjänstpersonal i
beredskap – RiB 15. Avtalet gäller för perioden 2015-07-21- 2016-09-30 och ersätter
tidigare avtal RiB 13.
Överenskommelsen är centralt tecknad och följer den avtalsperiod, beloppshöjningar
och textförändringar som träffats med Brandmännens Riksförbund (BRF) 2015-07-21
(se cirkulär 15:22). Liksom överenskommelsen med BRF saknar avtalet retroaktiv
verkan och samtliga förändringar gäller från 2015-07-21.
Förhandlingar med Svenska Kommunalarbetarförbundet. SKL/Pacta har för
avsikt att träffa ett likalydande avtal med samtliga motparter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse vik. Personalchef, Överenskommelse om lön och anställningsvillkor
för räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB 15) med Vision
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att överenskommelse om lön och anställningsvillkor
för räddningspersonal i beredskap, RiB 15 med Vision antas som lokalt
kollektivavtal.
-

Kommunstyrelsen beslutar att tillsända arbetstagarorganisation, som begär det,
protokollsutdrag över beslutet.

Expedieras
Personalchef
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§ 177
Trafikterminal - Resecentrum Dals-Ed, Dnr 2005-000236
Sammanfattning
Dals-Eds kommun avser att göra om nuvarande järnvägsstation i Ed och den
befintliga bussterminalen väster om stationsområdet till ett resecentrum. Syftet med
denna funktionsutredning är att bedöma om vissa spår kan tas bort,
kontaktledningsstolpar flyttas och om bryggor kan kortas ned.
Följande alternativ har utretts:
 Utredningsalternativ 1 (UA1) Mellanplattform med tunnelförbindelse
 UA2 Stamplattformar med tunnelförbindelse
 UA3 Stamplattformar med broförbindelse
UA1 förordas på grund av att detta alternativ bäst uppfyller de uppställda kraven i
samlad mening i ett järnvägsperspektiv. Det är dessutom det alternativ som i
framtiden bedöms vara mest fördelaktigt från utvecklingssynpunkt. Bland annat finns
möjlighet att anlägga ny plattform mot spår 4.
Intresset för att få ett resecentrum som uppfyller kraven på tillgänglighet och säkerhet
väger tungt samtidigt som intresset för godstrafiken att ha parkeringsmöjlighet för
sina vagnar i stråket också är viktigt.
Trafikverket vill att en avsiktsförklaring tecknas mellan kommunen och trafikverket.
Kommunen har i juni 2015 erhållit den färdiga Funktionsutredningen och träffat
Trafikverket för genomgång den 16 oktober 2015.
Genomgång för Plangruppen har gjorts den 27 oktober 2015.
Trafikverkets slutsats av utredningen är att alternativ U1 skall gälla som utgångspunkt
för vidare process och att det inte behövs någon ändring i gällande detaljplan.
Plangruppen rekommenderar alternativ U1
För att genomföra hela projektet krävs det att det måste komma med i nästa revidering
av Regional/Nationellinfrastrukturplan och där har kommunen huvudansvaret för
processen.
Trafikverket undersöker möjligheten till att börja med tunneln och att detta ryms i
befintlig egenfinansiering.
Finansiering för detaljutformning och projektering kan ske inom ramen för
investeringsprojekt 8256, Trafikterminal
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse planeringssekreterare, Funktionsutredning – Borttagning av spår och
justering av kontaktledningsstolpar och bryggor m.m. på Dals-Eds järnvägsstation ;
godkännande av utredningsalternativ
Ordförandes signatur……………………….
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forts. § 177
Kommunstyrelsens beslut
-

Kommunstyrelsen beslutar godkänna alternativ U 1.

-

Kommunstyrelsen uppdrar till teknisk chef att genomföra detaljutformning av
parkering, busstation och kringområde med syfte att inleda genomförande av
åtgärderna under 2017.
I uppdraget ingår att i samverkan med planeringssekreteraren genomföra
nödvändiga ansökningar om statligt stöd samt säkerställa kommunens del av
finansiering för genomförandet. Projekteringen finansieras via projekt 8256.
- Kommunstyrelsen uppdrar till planeringssekreteraren att ta fram ett förslag
gällande avsiktsförklaring för godkännande i kommunstyrelsen.
-

Kommunstyrelsen uppdrar till planeringssekreteraren att utreda tillsammans
med Trafikverket om tunnelfrågan kan ingå i projekteringen.

-

Kommunstyrelsen beslutar att avsluta arbetet med detaljplanen för Resecentrum
då de förslagna åtgärderna bedöms kunna göras utan att en planändring görs.

Expediering
KS
Planeringssekreterare
Teknisk chef
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§ 178
Detaljplan för Ed 2:3, 2:83, 2:136, 2:141 och del av Ed 10:3 Eds tätort, Dals-Eds
kommun, Västra Götalands län, Dnr 2015-000309
Sammanfattning
Plan- och byggkontoret har sedan tidigare startat upp ett planarbete i centrum och en
konsult har upphandlats WSP i Karlstad. I anslutning till genomgång av
förutsättningarna har fastighetsägare till fastigheten Ed 2:3 inkommit till plan- och
byggkontoret med erbjudande om att sälja den del av fastigheten som för närvarande
används till parkområde (området närmast tennisbanan fram till och med ekarna) och
hela tennisbanan. Kommunstyrelsen beslutar 2014-08-20 att uppdra åt teknisk chef att
genomföra en värdering av den aktuella marken.
Plan- och byggnadsnämnden har skickat ut detaljplan för Ed 2:3, 2:83 m fl på samråd
enligt PBL 5 kap 6 § (SFS 2010:900) Skriftliga synpunkter ska vara Plan- och
byggnadsnämnden tillhanda senast 14 december 2015.
Planområdet ärbelägeti Eds centrum mellan sjöarna Stora Le och Lilla Le. Det
avgränsas i norr av Järnvägen Norge-Vänerbanan och i söder av Ängsvägen. Genom
området passerar Storgatan (länsväg 2183).
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för ny bebyggelse i upp till fyra
våningar för bostäder/centrumverksamheter inom fastigheterna Ed 2:83, 2:136, 2:141
och del av Ed 10:3 i Eds tätort. Fastigheten Ed 2:3 som idag är avsett för
hotelländamål kan användas för bostads-/ och centrumverksamheter. En del av
fastigheten Ed 2:3 som i dagsläget utgörs av f d tennisbana övergår till allmän plats
och blir inkluderad i Terrassparken.
Planen bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan som innebär att planen
ska miljöbedömas och åtföljas av en särskild miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap
11 § miljöbalken.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse enhetschef Plan- och byggnadsnämnden, Samråd om detaljplan för
Ed 2:3, 2:83, 2:136, 2:141 och del av Ed 10:3 Eds tätort, Dals-Eds kommun, Västra
Götalands län.
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen har inga synpunkter på förslaget om detaljplan för Ed 2:3,
2:83, 2:136, 2:141 och del av Ed 10:3 Eds tätort, Dals-Eds kommun.
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§ 179
Avtal med Trafikverket om anläggning av staket vid Eds stationsområde för att
hindra obehöriga från att vistas inom spårområdet, Dnr 2015-000307
Sammanfattning
Otillåtet spårbeträdande förekommer inom Eds stationsområde. Spårspringet har ökat
bland annat med fler boende i HVB-hem på järnvägsstationen.
Vid Trafikverkets årliga kommunbesök diskuterades behovet av att sätta upp staket
för att förhindra spårspring. Enligt stängsellagen (Lag 1945:119) 11 § är det
kommunen som efter samråd med järnvägens innehavare (Trafikverket) beslutar att
stängsel ska hållas utmed järnvägen till skydd för personer som bor eller uppehåller
sig intill denna. Trafikverket är skyldig att anordna, tillse och underhålla stängsel
enligt kommunens beslut.
Trafikverket har därefter upprättat ett avtalsförslag för anläggande av staket vid Eds
stationsområde. Parterna har tidigare inte tecknat avsiktsförklaring eller avtal om
medfinansiering av åtgärden.
Nyttan med staket är ökad trafiksäkerhet vid järnvägen samt begränsad möjlighet för
obehöriga att vistas inom spårområdet.
Förslag till staketets placering finns inritad på karta och beräknas bli ca 620 meter
långt. Staket ska uppföras enligt Trafikverkets kravspecifikation – Stängsel för
personskydd mot järnväg.
Kostnaden för stängsel vid stations- eller bangårdsområde ska fördelas lika mellan
kommunen och Trafikverket. Kostnaden för nytt staket med höjden 2 meter och med 2
grindar är 536.000 kronor enligt avtalsförslaget. Kommunens kostnad blir då 268 000
kronor.
Ett förslag till detaljplan för fastigheterna Ed 2:83 och 2:136 m fl har upprättats med
förslag till ny bebyggelse. Detaljplanen är ute på samråd till 14 december. Någon
form av bullerskydd mot järnvägen från järnvägstunneln och västerut fram förbi
planområdet kan komma att krävas enligt genomförd bullerutredning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse enhetschef Plan- och byggnadsnämnden, Anläggande av staket vid
Eds stationsområde.

Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
15(32)

Dals-Eds kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-12-02

forts. § 179
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar godkänna att stängsel uppsättes i enlighet med
förslag. Den exakta placeringen av staketet får diskuteras vidare med
Trafikverket utifrån pågående planarbete. Finansiering kan ske via DP
Resecentrum.
-

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att
underteckna avtalet.

Expediering
Enhetschef plan- och byggkontoret
Planeringssekreterare
Ekonomichef

Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
16(32)

Dals-Eds kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-12-02

§ 180
Utveckling Näringslivsstrategi, Dnr 2013-000191
Sammanfattning
Kommunstyrelsens Arbetsutskott beslutade 2013-06-19 att godkänna deltagande i
Omställningskontorets delprojekt Etableringsservice vilket innebär stöttning i arbetet
med framtagning av en näringslivsstrategi.
Syftet med strategin är att skapa förutsättningar för ökat samarbete mellan kommun
och företag, näringslivsorganisationer och inom kommunens enheter. De befintliga
företagen ska kunna växa och nya företag startas för ytterligare tillväxt.
Arbete med att ta fram strategin har bestått i ett antal workshops, enkäter och
intervjuer. Först togs en nulägesanalys fram som visar nutid vad gäller bl a statistik
om arbetsmarknad, invånarantal, branschstruktur.En Swot-analys har genomförts i
varje workshop för att få en klar bild av både nuläge och önskat läge sett från
företagens sida. Efter det har man i grupper, med hjälp av ett frågeunderlag, diskuterat
frågorna och med samtalsledare fört diskussionerna framåt.
Fem workshops har genomförts med olika branscher och grupper– ca 20 kommunala
chefer, KSAU, handeln, besöksnäringen, tillverkandeföretag och tjänsteföretag.
Strategi, mål och årlig handlingsplan sammanfaller med den regionala utvecklingsplanen Västra Götaland 2020 och Fyrbodals delregionala genomförandeplan 20142020.










Tillgodose behovet av bostäder
Locka fler att flytta hit
Skapa fler arbetstillfällen
Utveckla en mer attraktiv skola
Utveckla befintliga företag
Främja för nyföretagande
Hålla god kommunal service mot företagen
Främja för ökad samverkan mellan kommun och näringsliv
Främja för ökad samverkan mellan företag

För att uppnå målen och genomföra strateginupprättas en handlingsplan i fyra
fokusområden, vilkenuppdateras årligen genom näringslivsrådet.
Handlingsplanens fyra fokusområden är service till företagen,kompetensförsörjning,
samverkan och attraktivitet nödvändiga förutsättningar för att Dals-Ed ska kunna
skapa möjligheter för tillväxt och utveckling, gäller både för näringsliv och för
kommunal verksamhet.
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Beslutsförslag
- Kommunfullmäktige beslutar att fastställa näringslivsstrategi för Dals-Eds
kommun 2015 – 2020 samt handlingsplanen.
- Kommunfullmäktige beslutar att delegera till kommunstyrelsen att årligen
uppdatera handlingsplanen.

Expediering
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§ 181
Ny organisering av MFF samt ny arbetsordning, Dnr 2015-000313
Sammanfattning
Behov föreligger för Miljö- och Folkhälsoforum i Dals-Eds kommun att göra en
översyn av sin form/organisering.
Beredningens förslag är att vi formar ett folkhälsopolitiskt råd. Vi föreslår att rådet
släpper miljöfrågorna i ett övergripande perspektiv och att kommunstyrelsen får
ansvara för att hantera och uppmärksamma var de frågorna ska höra hemma.
Folkhälsorådet bör bestå av politiker från kommunens olika nämnder samt Hälso- och
sjukvårdsnämnden, folkhälsostrateg och kommunchef.
För att få förankringen på tjänstemannasidan används kommunens ledningsgrupp där
förvaltningscheferna finns och som även vid behov utökas med andra tjänstemän i
nyckelpositioner. Dessutom förväntas politikerna som representanter ha en naturlig
kommunikation/kontakt med sina tjänstemän.
För att få delaktighet och inflytande från utomstående parter arrangeras 2 ggr/år
folkhälsoforum dit försäkringskassa, arbetsförmedling, polis, närhälsan, tandvården,
Dalslands miljönämnd, föreningsliv, näringsliv och andra organisationer bjuds in.Vid
behov bjuds valfria parter in till Folkhälsopolitiska rådet.
Dessutom föreligger förslag till ny arbetsordning för folkhälsopolitiska rådet i
Dals-Eds kommun.
Beslutsförslag
- Kommunfullmäktige godkänner ny organisering av Folkhälsorådet i Dals-Eds
kommun.
-

Kommunfullmäktige godkänner ny arbetsordning för folkhälsopolitiska rådet i
Dals-Eds kommun.

’
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§ 182
Pensionspolicy för Dals-Eds kommun, Dnr 2015-000117
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2015-04-29 § 70 att framtagen pensionspolicy daterat
2015-03-31 skulle antas men att kring avsnittet om tryggande av pensionsutfästelser
före 1998 avvakta ytterligare utredning innan beslut kan fattas i den delen.
Kommunstyrelsen har 2015-11-04 fått information av kommunens rådgivare i
pensionsfrågor, Henrik Arenbro från Söderberg & Partners, om olika scenarior att
hantera pensionsskulden.
Den samlade bedömningen är att för att möta de ökade framtida pensionskostnaderna
är det klokt i nu rådande ränteläge att i förtid amortera på pensionsskulden i en
försäkringslösning snarare än att amortera på kommunens låneskuld hos externa
kreditgivare.
Kommunen har sedan tidigare avsatt totalt 11,8 mkr genom öronmärkning av delar av
det egna kapitalet för framtida pensionsutbetalningar. Dessa är således inte föremål
för återställning i enlighet med det lagstadgade balanskravet.
De avsatta medlen i det egna kapitalet har likviditetsmässigt återlånats för
investeringar under åren vilket innebär att för att kunna finansiera ovanstående
amortering av pensionsskulden krävs att följande omdisponering görs:
Redan genomförda försäljningar av affärsdrivande anläggningstillgångar
Planerad amortering av låneskuld 2015
Redan genomförd amortering av låneskuld 2015
AFA-återbetalning
Planerad amortering av låneskuld 2016
Minskad likviditet
Totalt

1 128
4 459
-1 898
2 600
4 459
955
11 703

Beslutsförslag
- Kommunstyrelsen beslutar för egen del under förutsättning av att
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslag att uppdra till
ekonomichef att verkställa utbetalningen av amorteringen av pensionsskulden i
enlighet med ovanstående samt uppdrar till personalchef att ta fram rutiner och
avtal avseende de ingående försäkringslösningar som beskrivs och sedermera
informerar personalen om detta

Ordförandes signatur……………………….
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-

Kommunfullmäktige beslutar att amortering av pensionsskulden görs genom
inlösen av ett antal individer i en försäkringslösning med totalt 11,7 mkr
inklusive löneskatt (enligt bifogade offert) för att möta de ökade framtida
pensionskostnaderna samt uppdrar till kommunstyrelsen att verkställa detta

-

Kommunfullmäktige beslutar att finansieringen av detta görs genom
ovanstående föreslagna omdisponering och inom ramen för de öronmärkta
medlen i det egna kapitalet

-

Kommunfullmäktige beslutar att anta framtagna pensionspolicy daterat 201512-02 samt uppdrar till kommunstyrelsen att ta fram rutiner och avtal avseende
de ingående försäkringslösningar som beskrivs

Expedieras:
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§ 183
Köp av del av Ed 2:3 - Tennisbana Terassparken, Dnr 2015-000316
Sammanfattning
Kommunen avser att göra en ny detaljplan för att tillgodose olika önskemål, både
egna och privata fastighetsägares. Förslag föreligger om att ägare till Ed 2:3 säljer del
av Ed 2:3 till Dals-Eds kommun för 200 000 kronor under förutsättningar nedan.
- Ägare Ed 2:3 debiteras ej några kostnader för planarbetet.
- Ägare till Ed 2:3 betalar ej någon avgift för nytt bygglov för lägenheter på den
”nya” tomten.
- Parterna kommer överens om placering av ny gräns samt att kommunen står för
kostnader med anledning av fastighetsreglering. I detta ingår servitut alt. justering
av gräns mot väst för ev. ny gångväg till strandpromenaden.
- Planarbetet skall prioriteras och inte försenas av faktorer som kommunen kan styra
över.
- Den mark kommunen köper blir parkmark i den nya planen.Ed 2:3 som idag är
avsett för hotelländamål får beteckningen BC ( Bostäder / centrumändamål ) i den
nya planen och får då en flexiblare användning.
- Storvuxen björk på kommunens mark som skymmer sjöutsikten tas ner.
- Köp / fastighetsreglering görs omgående efter att ny detaljplan vunnit laga kraft.
Beslutsunderlag
Avtal mellan Dals-Eds kommun och ägare till Ed 2:3
Yrkande
Carina Halmberg (S) yrkar att ärendet återremitteras med anledning av behovet av en
översyn av villkoren enligt ovan.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkande enligt ovan och finner att yrkandet
bifalles.
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för förnyad beredning när det gäller
villkoren kring köpet enligt ovan.
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§ 184
Ombudgetering av investeringsanslag 2015, Dnr 2015-000332
Sammanfattning
Utifrån perspektivet att investeringsprojekten löper över årsskiftet så har respektive
projektansvarig på begäran inkommitmed en prognos för 2015 avseende anslagna medel för
investeringar. Utifrån detta föreligger ekonomichefens förslag om ombudgetering.
Sammanställningen visar att utfallet per 2015-10-31 uppgår till 22.717 tkr mot
helårsbudget på 51.444 tkr. Prognosen för helåret uppgår till 27.682 tkr vilket ger en
positiv avvikelse för helåret på 23.762 tkr. Av dessa föreslås 23.762 tkr att överföras till
2016.

Skattefinansierat

Nettoutfall per Budget 2015 Prognos 2015 Differens
2015-10-31
20 099
42 423
21 180
21 243

Taxefinansierat

932

1 451

1 397

54

- därav Vatten- och avloppsverksamhet
- därav Renhållningsverksamhet

911
21

1 251
200

1 297
100

-46
100

Exploateringsverksamhet

1 686

7 570

5 105

2 465

- därav exploatering Orrvägen

1 686

7 570

5 105

2 465

22 717

51 444

27 682

23 762

Totalt

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att totala avvikelsen mot budget i upprättad prognos på totalt
23.762 tkr fördelas enligt följande:
-

Kommunstyrelsens Teknik & Service (skattefinansierade verksamheter) tilldelas 13.690
tkr i tilläggsanslag i 2016 års investeringsbudget enligt prognos för 2015.

-

Kommunstyrelsens Teknik & Service (Vatten- och avloppsverksamhet) tilldelas 0 tkr i
tilläggsanslag i 2016 års investeringsbudget enligt prognos för 2015.

-

Kommunstyrelsens Teknik & Service (Renhållningsverksamhet) tilldelas 54 tkr i
tilläggsanslag i 2016 års investeringsbudget enligt prognos för 2015.

-

Kommunstyrelsens Teknik & Service (Exploateringsverksamhet) tilldelas 2 .465 tkr i
tilläggsanslag i 2016 års investeringsbudget enligt prognos för 2015.
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-

Kommunstyrelsen tilldelas 6.436 tkr som ett tilläggsanslag i 2016 års
investeringsbudget enligt prognos för 2015.

-

Anslag för inventarier för hela kommunen under KS tilldelas 1.117 tkr som ett
tilläggsanslag i 2016 års investeringsbudget enligt prognos för 2015 avseende
nämndernas inventariebudgetar.

-

Ekonomichefen ges rätt att justera ovanstående tilläggsanslag med mellanskillnaden
mellan nuvarande prognos och verkligt utfall i samband med att böckerna stängs för
2015.

Expedieras:
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§ 185
Behov av lokaler för ensamkommande barn, Dnr 2014-000096
Sammanfattning
Dals-Eds Kommun har att hantera en mycket stor mängd ensamkommande
flyktingbarn. Under hösten har kommunen tagit emot fyra gånger så många barn som
överenskommelsen med Migrationsverket anger.
Provisoriska lokaler har iordningsställts för ändamålet men fortfarande är
lokalbehovet stort. AME-chef har inkommitmed skrivelse i ärendet där det bland
annat framkommer att det för närvarande inte finns möjlighet att klara mottagandet i
kommunens egna lokaler och det finns inte några tomma lokaler inom Edshus AB.
Behov av ytterligare lokaler för verksamheten är akut. För att klara ut den akuta
situationen föreslås köp av lämpliga lokaler när tillfälle ges på den lokala
fastighetsmarknaden. Det kan till exempel röra sig om villor i tätorten som är lämpliga
för verksamheten. Så som läget är nu, är detta nödvändigt om det skall vara möjligt att
klara att bereda plats för alla ensamkommande som anvisas till kommunen.
Alternativet är att köpa platser i övriga Sverige vilket är ett kostsamt alternativ och
som inte skall användas förrän det är absolut nödvändigt.
Medel för drift finansieras av statsbidrag för verksamheten ensamkommande. Samråd
skall ske med Plan- och Byggkontoret gällande krav på boendet.
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens ordförande har mandat att
fatta beslut om köp av lämpliga lokaler.
-

Kommunstyrelsen uppdrar åt tekniska kontoret att genomföra köp samt till
teknisk chef att teckna erforderliga handlingar. Finansiering sker i samråd med
ekonomichef.

Expedieras:
Ekonomichef
Teknisk chef
AME-chef
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§ 186
Översyn av interkommunal samverkan och förslag till framtida samverkan för
Dalslandskommunerna, Dnr 2013-000174
Sammanfattning
Kommunerna i Dalsland har en lång tradition av samverkan. Former och inriktning
har förändrats men den geografiska grunden finns kvar. Dalslandskommunernas
kommunalförbund bildades i sin nuvarande form 2007-01-01 med uppdrag att ”vara
en plattform och ett nav för kommunal samverkan i Dalsland samt en arena för
Dalslandskommunernas engagemang i Fyrbodals kommunalförbund”.
Sedan bildandet har verksamheten utvecklats samtidigt som andra samverkansorgan
också förändrats och nya samarbeten har etablerats. Med dessa förändringar som
bakgrund har kommunalförbundets direktion beslutat att genomföra en översyn av
samarbetet. Utvärderingen har resulterat i studien Översyn av interkommunal
samverkan och förslag till framtida samverkan för Dalslandskommunerna som bidrog
till att en samverkansstrategi upprättades som processades i medlemskommunerna
under 2013 och 2014. Utifrån processen gav direktionen kommuncheferna i uppdrag
att utifrån ett antal utgångspunkter ta fram ett förslag till organisation och verksamhet
i ett resurseffektivt kommunsamarbete.
Dalslandskommunernas Kommunalförbund har därefter beslutat att framtida
verksamhet och inriktning ska vara enligt följande:
Kommunalförbundets operativa samverkansområde är huvudsakligen inriktat på
miljö- och energifrågor.
Kommunalförbundet ska vara en juridisk plattform för gemensamma avtal med mera.
Övrig samverkan i Dalsland ska ske via befintliga nätverk med erfarenhetsutbyte och
kunskapsutveckling.
Inriktningsbeslutet ovan har under hösten 2015 varit föremål för en risk- och
sårbarhetsanalys om framtida samverkan i Dalsland. Risk- och konsekvensanalysen
och de övriga analysområdena ska utgöra beslutsunderlag inför direktionens slutliga
ställningstagande och även för respektive kommuns beslutsprocess.
Utredarna har bland annat identifierat att det finns en utbredd tveksamhet till en
fortsatt verksamhet i kommunalförbundets regi, inte för att det inte finns behov av
samverkan kring de verksamheter som ingår idag, utan för att kommunalförbundet
upplevts som svårstyrt. Flera av de verksamheter som förbundet driver för närvarande
är det enligt utredarna inte nödvändigt med ett kommunalförbund utan samverkan kan
ske mellan ingående kommuner med en värdkommun.
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forts. § 186
En av kommunerna har dessutom aviserat att de har för avsikt att lämna
kommunalförbundet, vilket får konsekvenser för framtida samverkansformer. Övriga
kommuner har att värdera hur de ska agera utifrån medlemskommunens utträde och
hur den fortsatta processen ska bedrivas för att bereda ett beslut om slutgiltigt
ställningstagande kring framtida samverkan.
Tjänsteskrivelse 2015-11-30 kommunsekreterare föreligger, med förslag till beslut för
den fortsatta processen och syftet med de förslag till åtgärder som behöver vidtas.
Bedömning görs om att det i denna process är lämpligt om kommunerna har liknande
ingångsvärden och förutsättningar vilket skapas om samtliga medlemskommuner
begär utträde ur förbundet redan vid detta årsskifte. Ett utträde bedöms även bidra till
ett större handlingsutrymme i den viktiga beredningsprocess som nu bör vidta.
Utträdet ska därför inte tolkas som att förbundet läggs ned genom föreliggande
beslutsförslag.
I förbundsordningen för Dalslandskommunernas kommunalförbund § 16 föreskrivs att
en medlemskommun har rätt att utträda ur Kommunalförbundet och att utträdet då ska
ske vid det kalenderårsskifte som inträffar ett år efter det årsskifte som infaller efter
gjord uppsägning. Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan
Kommunalförbundet och den utträdande kommunen bestäms i en överenskommelse
mellan samtliga medlemskommuner.
Beslutsförslag
- Kommunfullmäktige beslutar att säga upp medlemskapet och därmed begära
utträde ur Dalslandskommunernas kommunalförbund.
-

Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att aktivt medverka i den
beredningsprocess som ska vidta med övriga ingående kommuner och som ska
leda fram till att beslut om framtida inriktning och former för samverkan i
Dalsland kan underställas beslut i kommunfullmäktige under 2016.

Expedieras:
KF
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§ 187
Information till Kommunstyrelsen, Dnr 9230
Ingen information lämnas under denna punkt.
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§ 188
Rapport från Kommunalförbunden, Dnr 14270
Kommunstyrelsens ordförande informerar.
Dalslandskommunernas kommunalförbund – frågan om framtida samverkan
dominerade vid föregående direktionsmöte.
Fyrbodal – information och diskussion kring polisens omorganisation och nuläge om
ökat terrorhot mot landet, landshövdingen informerade om flyktingläget och fortsatt
behov av evakueringsboende ute i kommunerna.
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§ 189
Anmälan av delegationsbeslut 151202, Dnr 26495
Följande delegationsbeslut anmäls:
Enhetschef Eva Karlsson
 Parkeringstillstånd – Delegation 2015-141, 2015-145, 2015-148-149
Räddningschef Per Sandström:
 Yttrande gällande tillstånd till innehav, förvärv och förvaring av explosiva
varor - Kårslätt 1:30, BIC Klimat och Hushållscenter AB –Delegation 2015143.
 Yttrande gällande sotningsutbildning för egen sotning – Valsebo 1:36
Delegation 2015-144.
 Yttrande gällande sotningsutbildning för egen sotning – Äng 4:23.
Delegation 2015-146.
 Yttrande gällande sotningsutbildning för egen sotning – Ödebyn 4:3.
Delegation 2015-147.
 Yttrande gällande sotningsutbildning för egen sotning – Äng 5:22.
Delegation 2015-151.
 Yttrande gällande sotningsutbildning för egen sotning – Äng 2:39 och
Valsebo 1:49.
Delegation 2015-152.
Koordinator/Verksamhetsutvecklare Claes Hellberg:
 Hyreskontrakt Kårslätt 1:39 ca 100 m2 – Lianpac AB – Delegation 2015150.
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§ 190
Meddelande KS 151202, Dnr 26496
Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 15:30
Pensionsnämndens beslut om omräkning av pensionsbehållning och intjänad
pensionrätt 1997-12-31 enligt PFA samt omräkning av förmånsbestämda pensioner
enligt PFA och KAP-KL under 2016.
Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 15:31
Överenskommelse om Bestämmelser för traineejobb.
Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 15:32
Prolongering av Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor
m.m. – HÖK 12 – med Lärarnas Samverkansråd.
Sveriges Kommuner och Landsting
Meddelande från styrelsen nr 11- Överenskommelse om att stärka
jämställdhetsarbetets inriktning mot män, pojkar och maskulinitetsfrrågor.
Folkets Hus och Parker
Nya mötesplatser – Kartläggning av möjligheterna att skapa nya medborgardrivna
kultur- och samlingslokaler i socioekonomiskt utsatta områden i Sverige.
Dalslands Miljönämnd
Sammanträdesprotokoll 2015-11-05.
Kommunala Pensionärsrådet
Sammanträdesprotokoll 2015-10-23.
Kommunala Handikapprådet
Sammanträdesprotokoll 2015-10-23.
Diarienr KS 13/195.434 – Länsstyrelsen Västra Götalands län
Tillstånd till vilthägn och tillstånd att hålla vildsvin i hägnet på fastigheten
Rölanda-Högen 1:12 i Dals-Eds kommun.
Diarienr KS 15/25.239 – Plan- och byggkontoret
Meddelande enligt 9 kap 41 b § Plan- och bygglagen (2010:900).
Bygglov för fasadändring har beviljats på fastigheten Kårslätt 1:50 –
Dnr BYGGD-2015-159.232.
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forts. § 190
Meddelande enligt 9 kap 41 b § Plan- och bygglagen (2010:900).
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med uterum har beviljats på
fastigheten Ed 4:151 – Dnr BYGGD-2015-158.231.
Meddelande enligt 9 kap 41 b § Plan- och bygglagen (2010:900).
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med carport/förråd har beviljats på
fastigheten Äng 2:11 – Dnr BYGGD-2015-161.231.
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