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§ 207 

  

Handlingsplan - KF:s Utvecklingsplan 2016-2018 - Dals-Eds kommun, Dnr 2015-

000314 

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige antog i februari Utvecklingsplan för åren 2016-2018, med 

målsättningar för vad som ska uppnås inom de tre utvecklingsområdena, Attraktivitet, 

Hållbarhet och Delaktighet. Från dessa valdes åtta särskilt viktiga prioriteringar ut, 

vilka i praktiken utgör Kommunfullmäktiges prioriterade invånarmål för 

mandatperioden.  

I Utvecklingsplanen ger kommunfullmäktige ett uppdrag till kommunchefens 

ledningsgrupp att ansvara för planering och verkställande av åtgärder för att uppnå 

respektive prioritering. Utifrån detta tog ledningsgruppen under hösten 2015 fram en 

handlingsplan för verksamhetsåret 2016 innehållande aktiviteter för att nå målen samt 

nyckeltal för att mäta utvecklingen. För att tydliggöra vad som krävs av 

organisationen för att nå de åtta invånarmålen fastställdes dessutom fyra resursmål, 

vilka formulerats med inspiration från beskrivningarna till Hållbarhetsmålet och 

Attraktivitetsmålet:   

1. Servicemålet - I Dals-Ed eftersträvar vi ett gott värdskap och försöker erbjuda 

lite mer än förväntat i alla kontakter. 

2. Ekonomimålet - Dals-Ed har en långsiktigt hållbar ekonomi 

3. Kvalitetsmålet - Kommunens verksamheter har hög effektivitet, dvs levererar rätt 

kvalitet och är kostnadseffektiva och anpassningsbara. 

4. Medarbetarmålet - Medarbetarna känner motivation och delaktighet och förstår 

sin roll och betydelse för att nå övriga mål 

En del av kommunledningens uppdrag inför år 2016 var att säkerställa att kommunen 

har en långsiktigt hållbar ekonomi. Därför planerades ett omfattande analysarbete som 

påbörjades redan under senhösten 2015. Efter de inledande analyserna drogs i maj 

2016 slutsatsen att för att klara välfärdsuppdraget även i framtiden så behöver 

kommunen snarast möjligt starta upp ett kommunövergripande och flerårigt 

förändringsarbete för att stärka effektiviteten och den samlade förmågan till styrning 

och ledning.  

Därefter har förberedelserna pågått på olika sätt, framförallt har en omfattande process 

genomförts under hösten, för att skapa delaktighet hos samtliga chefer och strateger 

inför uppstarten i början av år 2017.  

Det samlade begreppet för hela förändringsarbetet är ”Strategi för långsiktigt hållbar 

ekonomi och verksamhet”, och målbilden att sträva efter lyder: ”År 2021 har Dals-

Eds kommun en stabil och hållbar ekonomi. Vårt varumärke förknippas med goda 

resultat, hög kvalitet och service samt stolta och delaktiga medarbetare”.  
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Kommunchefens tjänsteskrivelse och tillhörande förslag till handlingsplan 2017 

föreligger som redovisas vid dagens sammanträde.  

 

Beslutsförslag  

- Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner föreliggande 

Handlingsplan 2017 till kommunfullmäktiges Utvecklingsplan 2016-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras: 

KF 14 december 
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§ 208 

  

Budget och mål 2017, plan 2018-2019 – nämndernas redovisning, Dnr 2016-

000005 

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-11-16 § 94 bland annat att fastställa nämndernas 

ramar enligt redovisad sammanställning avseende budget 2017, plan 2018-2019. 

Beslutet i kommunfullmäktige 2016-11-16 § 94 innebar en revidering av budgetbeslut 

i kommunfullmäktige 2016-06-08.  

 

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 Utvecklingsmålen uppfylls.  

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.  

 

Redovisning sker vid dagens sammanträde av plan- och byggnadsnämnden, 

socialnämnden KS och KS teknik samt FOKUS-nämndens verksamhetsplan och 

budget 2017.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsplan Budget och mål 2017 för 

kommunstyrelsen och KS teknik.  

 

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige tar del av verksamhetsplan Budget och mål 2017 för 

socialnämnden, FOKUS-nämnden, plan- och byggnadsnämnden samt 

kommunstyrelsen och KS teknik. 

 

 

 

 

 

 

Expedieras: 

KF 14 december 
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§ 209 

  

Ombyggnad av äldreboende Edsgärdet och Hagalid, Dnr 2016-000105 

 

Sammanfattning 

Efter projektering har upphandling av ombyggnad av Edsgärdet och Hagalid för 

framtida äldreomsorg genomförts. Underlag föreligger och har även tidigare under 

hösten varit avstämt i kommunstyrelsen, för de olika delar i beredningen som behöver 

finnas med inför erforderliga beslut i kommunfullmäktige och som utgår från de 

direktiv som ingår i kommunfullmäktiges beslut 2015-11-18: 

 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, 

 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. 

 

Beredning av ärendet efter genomförd projektering och upphandling föreligger till 

dagens sammanträde och föredras. Ärendets gång beskrivs och de olika delar som 

behöver beaktas gällande huvudmannaskap och finansiering där olika alternativ i form 

av typfall presenteras. Driftspåverkan för socialnämnden har behandlats av nämnden 

2016-10-18 och ingår i underlaget inför vidare beslut i ärendet.  
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I beredningen av ärendet framkommer att bedömning har gjorts efter samråd med 

tidigare momsexpert på SKL, Ronnie Peterson, att det mest ekonomiskt fördelaktiga 

är att hantera huvudmannaskapet i enlighet med typfall 3 kommunal försäljning 

befintlig fastighet kombinerad med kommunal åliggande att göra genomgripande 

hyresgästanpassningar. Detta innebär i praktiken att genomföra den projekterade 

ombyggnationen av de två fastigheterna. Syftet med överlåtelsen är att renodla 

kommunens innehav av boende till sitt helägda bostadsbolag till att också inkludera 

kommunens äldreboenden. Detta för att uppnå en ändamålsenlig och effektiv 

förvaltning samt en hyressättningsmodell i enlighet med gällande bruksvärdes- 

regelverk. Edshus AB har dessutom uppdraget att komma med ett förslag till 

förvaltningsavtal gällande kommunens samtliga fastigheter.  

 

Ärendets beredning har under hösten varit uppe för flera avstämningar i 

kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott. Bland annat har anbudet som 

inkom vart föremål för jämförande beräkning och värdering vilket krävt ytterligare tid 

för beredning och underlaget har därför kompletteras ytterligare inför dagens 

beredning och beslut. Kommunstyrelsen återremitterade 2016-11-30 ärendet till 

samhällsbyggnadschef att komplettera tjänsteskrivelsen till kommunstyrelsens 

sammanträde 2016-12-14 utifrån behov av jämförande beräkning samt värdering av 

de scenarior som kommunstyrelsen har att hantera utifrån det föreliggande anbudet. 

 

Samhällsbyggnadschefens och ekonomichefens kompletterande underlag med 

tjänsteskrivelse 2016-12-09 föreligger som bland annat innehåller redovisning enligt 

nedan av kompletteringar i beredningen utifrån tidigare avstämningar.  

 

Köpeskillingen har fastställts till 120 miljoner vilket motsvarar bokfört värde + 

ombyggnadskostnaden. Edshus AB har återkommit med förslag till hyresavtal, som 

bygger på typfall 3. Socialförvaltningen har redovisat konsekvenser för egen del och 

även redovisat hypotetiska effekter för de boende i ”Framtidens äldreboende” Se 

bifogat SN beslut § 87, 2016-10-18 med tillhörande tjänsteskrivelse dat. 2016-10-17. 

 

Ansökan om investeringsbidrag för projektet kan sökas först efter att riktlinjerna för 

detta presenteras. Bidraget är ej garanterade och ingår inte i någon kalkyl.  

 

Edshus AB har tagit fram en detaljerad underhållsplan för de två fastigheterna för 

perioden 2017-2037. Denna innebär underhållsinvesteringar om totalt c:a 40 mkr 

under perioden och förslag till nytt hyresavtal med komplettering avseende 

underhållsplanen. Edshus AB har reviderat kalkylen utifrån självkostnadsprincip och 

med nuvarande driftskostnader som utgångsläge med tillägg av framtagen 

underhållsplan.  

 

 

 

 



Dals-Eds kommun  Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen  2016-12-14 
 

 

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

  7(19) 
 

forts. § 209 

 

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige beslutar att överlåta fastigheterna Edsgärdet och Hagalid till 

Edshus AB i enlighet med typfall 3 i den av kommunen anlitade konsulten 

Ronnie Petersons skrivning med en total köpeskilling om 116,5 mkr  

- Kommunfullmäktige beslutar att grunden för hyressättningen till kommunen ska 

bygga på självkostnadsprincipen och utgå från den nivå på driftskostnader som 

fastigheterna har vid övertagandet med tillägg av den underhållsplan som 

presenterats av Edshus AB för kommunen på 40 mkr under perioden 2017-2037  

- Kommunfullmäktige beslutar att samtliga eventuella risker med fastigheten 

utifrån underhåll, uthyrning, ränteförändringar ligger kvar hos kommunen även 

efter överlåtelsen till Edshus AB. Årliga avstämningar ska göras utifrån 

underhållsplaner, finansiella förutsättningar, vakansgrad etc och vid behov 

regleras mellan Edshus AB och kommunen genom justering av hyressättningen 

till kommunen. Detta ska regleras i de hyresavtal som upprättas  

 

- Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra 

erforderliga moment för att utföra överlåtelsen enligt typfall 3 i den av 

kommunen anlitade konsulten Ronnie Petersons skrivning  

 

- Kommunfullmäktige beslutar vidare om utökat borgensåtagande gentemot 

Edshus AB med 117 mkr för genomförandet av överlåtelsen. I enlighet med 

beslut i kommunfullmäktige 2012-06-13 § 57 ska borgensavgiften som uttas vara 

marknadsmässig  

 

- Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att tillsammans 

med Edshus AB ta fram ett underlag avseende bolagets finansiella ställning efter 

övertagandet utifrån soliditet och eventuellt utökat aktiekapital samt 

konsekvenser av detta  

 

- Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att beställa 

ombyggnationerna av Edsgärdet och Hagalid i enlighet med genomförd 

projektering och upphandling. Ombyggnationerna finansieras genom tidigare 

beslutade investeringsbudget i samband med budget 2017, plan 2018-2019  

 

Jäv 

Gösta Schagerholm anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet.  

 

Expedieras: 

KF 14 december 
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§ 210 

  

Extra statliga medel för flyktingmottagning 2015 - 2016, Dnr 2015-000326 

 

Sammanfattning 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-12-02 beslutade kommunstyrelsen uppdra 

åt AME-chef och förvaltningschef FOKUS att sätta samman 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.  

 

Under vintern och sedan våren 2016 genomfördes en inventering i kommunen av 

AMI-chef och förvaltningschef FOKUS. Kommunstyrelsen tog del av underlaget samt 

förslag till fördelning och beslutade om fördelning av medel i två omgångar, senast 

2016-06-15 genom beslut i KSAU. 

 

Engångsbidraget syftade till att skapa bättre förutsättningar att hantera den 

kraftansträngning som mottagande i stor omfattning medför. 2016-11-08 följdes de 

beslutade insatserna upp. Uppföljningen visar att medel kvarstår, samtidigt som de 

medel som nyttjats gjort avgörande skillnad i många av kommunens verksamheter. 

 

I de två beslut om engångsbidraget som tagits 2016 fördelades 5,7 mkr ut för 

förstärkning av verksamheter, civilsamhälle samt för lokalanpassningar. Av dessa 

medel bedöms vid uppföljningen 8 november 4,35 mkr nyttjas 2016. Mellanskillnaden 

om 1,4 mkr kommer sig av att lokalanpassningar som planerats inte blivit så 

omfattande eller kostsamma som beräknat, samt att insatsen med praktikhandledare 

inom AMI inte inletts. 

 

Samhällsbyggnadschef och förvaltningschef FOKUS har inkommit med en 

redovisning av hur de extra medlen fördelats. Bedömning görs om att värdet av 

de förstärkningar som gjorts i verksamheterna är mycket stort. Den extra 

belastning som flyktingsituationen hösten 2015 medförde, gjordes tack vare de 

fördelade medlen mycket mer hanterbar. Förstärkningarna av elevhälsa och 

kring den pedagogiska verksamheten med lärverktyg, inventarier, kompetens- 

utveckling och personalförstärkning har varit av stor betydelse.  

 

Det ganska omfattande föreningsstödet om 600 tkr har bidragit på ett avgörande 

sätt till föreningslivets möjligheter, och aktivitetssamordnarens insats har på ett 

mycket positivt sätt samlat samhällets resurser för framgångsrik integration. 

Framförallt har aktiviteter för asylsökande haft en mycket positiv inverkan för 

hälsan hos de boende på Karl XII. 
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Det är mycket svårt att sia om framtiden vad gäller utvecklingen på området. 

Rörligheten har dock minskat betydligt, asylboendet Carl XII avvecklas sannolikt 

inom en inte alltför avlägsen framtid, och antalet nyanlända till kommunen hamnar 

troligen på planerad nivå. Detta gör att det akuta läge som uppstod hösten 2015 är 

historia. 

 

Nästa fas i arbetet handlar mer om integration och lotsning för nyanlända till studier 

och sysselsättning. För att kunna arbeta proaktivt med dessa frågor, förordar 

undertecknade att utrymmet som inte nyttjats av engångsbidraget riktas till en satsning 

under två år på en tjänst som praktikhandledare/vägledare för gruppen nyanlända. 

Återstående medel om ca 400 tkr skulle kunna riktas till föreningslivet i en förlängd 

satsning av samma slag som genomförts under 2016. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-30 att för de återstående medlen, återremittera 

ärendet till samhällsbyggnadschef och förvaltningschef FOKUS att tillsammans med 

ekonomichef bereda frågan ytterligare till kommunstyrelsens sammanträde 2016-12-

14 eftersom medlen skall bokföras under verksamhetsåret 2016. Utifrån detta uppdrag 

föreligger därför tjänsteskrivelse 2016-12-01 från samhällsbyggnadschef och 

ekonomichef. Bedömning görs om att föreningslivet har dragit ett stort lass när det 

gäller arbetet med att integrera våra nyanlända i kommunen. Föreningslivet har fått 

kommunalt stöd under året för olika insatser. Då det återstår ca.1,4 miljoner kronor av 

beviljade medel bör föreningslivet få ta del av ytterligare medel för sitt arbete då det 

ideella arbetet är av mycket stor vikt i frågan. Tidigare beviljades medel för 

praktiksamordnare som inte genomfördes då vi inte hade lämpliga praktikanter vid 

tillfället. Behovet är nu större framförallt för våra nyanlända varför en satsning på 

detta behöver göras under 2017. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen uppdrar åt folkhälsostrateg att under december 2016 fördela 

400 000 kronor till de föreningar som bedrivit arbete under 2016. Fördelning 

görs i proportion till hur tidigare medel fördelats. Under 2017 skall de föreningar 

som erhållit bidrag redovisa hur pengarna använts. Resterande medel ska läggas 

till kommunens resultat 2016. 

 

- Kommunstyrelsens beslutar vidare att 500 000 kronor ur Kommunstyrelsens ram 

under 2017 används till en extra satsning för en praktiksamordnare inom 

kommunens verksamhetsområden och under AMI-chefen. 

 

Expedieras: 

Ekonomichef 

AMI-chef 

Folkhälsostrateg 
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§ 211 

  

Uppdaterad bevarandeplan för Natura 2000-området SE0530128 Stora Le, Dnr 

2016-000342 

 

Sammanfattning 
Länsstyrelserna har ett regeringsuppdrag som bland annat innebär att uppdatera 

bevarandeplanerna för landets Natura 2000-områden. I uppdraget ingår även att se till 

att områdena har tillräckliga skydd och skötsel. I december 2016 ska Länsstyrelsen 

fastställa samtliga under året uppdaterade bevarandeplaner.  

 

Natura 2000 är ett ekologiskt nätverk av värdefulla naturområden inom EU. 

Utpekande av Natura 2000-områden bygger på krav som finns i EU:s fågeldirektiv 

och art- och habitat-direktiv. Syftet är att hejda utrotning av vilda djur och växter och 

att hindra att deras livs-miljöer förstörs. Alla medlemsländer ska peka ut områden dels 

för fåglar som anges i EU:s fågeldirektiv, dels för naturtyper och arter som anges i art- 

och habitatdirektivet. Genom utpekandet åtar sig länderna att de utpekade värdena i 

områdena ska bevaras långsiktigt. Natura 2000-nätverket är en av hörnstenarna i EU:s 

arbete för att bevara biologisk mångfald.  

 

Länsstyrelsen önskar synpunkter eller förslag på kompletteringar från kommunen 

senast 15 november. Förslag till yttrande föreligger från miljökontoret, 2016-10-27. 

 

Dals-Eds kommun berörs endast av en enda uppdaterad bevarandeplan för Natura 

2000-områden, SE0530128 Stora Le. Detta Natura 2000-område bedöms endast ha 

ändrat gränserna marginellt sedan det fastställdes förra gången, år 2005. Den totala 

arealen anges ha minskat från 476 ha till 474,7 ha. Det har tillkommit fler fågelarter 

som ska bevaras. Prioriterade bevarandevärden är att bevara livsmiljöer för de 

utpekade fågelarterna, varav de mest prioriterade är vitryggig hackspett, gråspett, 

spillkråka, tretåig hackspett, pilgrimsfalk, berguv, sparvuggla, nattskärra, järpe och 

tjäder. Området bedöms vara av något mindre betydelse för storlom, fisktärna och 

pärluggla, vilka därför av länsstyrelsen bedöms ha något lägre prioritet.  

 

Livsmiljöerna i området är mycket varierande och består mest av naturskogsartade 

barr och blandskogar rika på lövträd och död ved, men även glesa 

hällmarkstallskogar, lövrika igenväxta kulturmarker, otillgängliga branter och 

insektsrika miljöer i form av mindre våtmarker, sumpskogar och bäckstråk.  

 

Utöver de två befintliga naturreservaten Furustad och Bokullen är ytterligare ett 

naturreservat, Risnäs - Stora Le, under bildande, vilket kommer att inkludera de två 

sydligaste delområdena av Natura 2000-området. De övriga av Natura 2000-områdets 

19 delområdena består till stor del av naturvårdsavtal eller biotopskydd.  
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forts. § 211 

 

Prioriterade bevarandeåtgärder är enligt bevarandeplanen att jobba vidare med att 

säkerställa de oskyddade delarna inom Natura 2000-området för att optimera 

livsmiljöerna för de utpekade fågelarterna, i form av naturreservat, biotopskydd, 

naturvårdsavtal och fågelskyddsområden. År 2015 var 11 delområden, vilka 

motsvarar cirka 12 procent av området, oskyddade. Bevarandemål och 

bevarandeåtgärder bedöms vara relevanta. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att det inte finns något att erinra mot förslaget till 

uppdaterad bevarandeplan för Natura 2000-området SE0530128 Stora Le. 

Genom att området undantas för produktion uttrycks dock förhoppning om att 

området ändå kan tas tillvara och bidra till förutsättningar för tillväxt på andra 

sätt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras: 

KS 161214 
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§ 212 

  

Remiss - Förslag till bildande av naturreservatet Stora Les branter i Dals-Eds 

kommun - Dnr 511-16695-2013, Dnr 2016-000335 

 

Sammanfattning 

Länsstyrelsen har upprättat förslag till beslut med föreskrifter och avgränsning samt 

förslag till skötselplan för naturreservatet Stora Les branter.  

 

Kommunen har lämnats tillfälle att yttra sig över förslaget och ska vara Länsstyrelsen 

tillhanda senast den 20 december 2016. Förslag till yttrande har inte varit utsänt men 

redovisas vid dagens sammanträde av fastighetsförvaltare.   

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Dals-Eds kommun har inget att erinra mot rubricerat förslag om bildande av 

naturreservatet Stora Les branter i Dals-Eds kommun. Genom att området 

undantas för produktion uttrycks dock förhoppning om att området ändå kan tas 

tillvara och bidra till förutsättningar för tillväxt på andra sätt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras: 

Länsstyrelsen 
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§ 213 

  

Samverkansöverenskommelse och medborgarlöfte - Dals-Eds kommun och 

polisområde Fyrbodal, Dnr 2016-000203 

 

Sammanfattning 

Medborgarlöftet handlar om att lyssna på vad de som bor och verkar i kommunen 

upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra. Polisen och kommunen 

har tagit in synpunkter från boende och besökare i kommunen. Detta har varit en hjälp 

för att göra problembilden tydlig. Utifrån problembilden ska löften ges på en 

fokuserad inriktning och konkreta aktiviteter.  

 

En medborgardialog har genomförts utifrån frågeställningen Vad anser du att det 

finns för åtgärder som polisen och kommunen skulle kunna göra för att öka din 

säkerhet, tillit och trygghet? Frågan har ställts på gator och torg i Dals-Ed och i en 

webbenkät på kommunens hemsida. Totalt har 80 personer i alla åldrar gett sina 

synpunkter. Polisen och Dals-Eds kommuns medborgarlöfte innebär fokus på vad 

som framkommit i medborgardialogen och tre målområden; Mer synlig polis, 

Migration och integrationen främjande arbete och Trafiksäkerhetsarbete som finns 

beskrivna ytterligare i överenskommelsen. Inom varje område upprättas en 

aktivitetsplan där kommunen respektive polisen beskriver vad som ska uppnås 

utifrån tillgängliga resurser, motiv och skyldigheter. Samverkan mellan kommun och 

polis kommer att beskrivas.  

 
Samverkansöverenskommelse mellan Dals-Eds kommun och Polisområde Fyrbodal 

Öst som gäller t.o.m. 2016-12-31 förlängs. Undertecknadet av Medborgarlöftet 2017 

innebär en förlängning av överenskommelsen som gäller under 2017 och därefter 

tillsvidare. Syftet med överenskommelsen är att fortlöpande utöka, fördjupa och 

utveckla samverkan mellan kommunen och polisen.    

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att underteckna Medborgarlöftet 2017 vilket innebär 

en förlängning av överenskommelsen att gälla under 2017 och därefter 

tillsvidare. Kommunstyrelsens ordförande uppdras att underteckna 

Medborgarlöftet 2017.  

 

 

 

 

 

Expedieras: 

Polisområde Fyrbodal Öst 

KS ordf.  
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§ 214 

  

Remiss - Ansökan om kameraövervakning med drönare inom Västra Götalands 

län- Dnr 211-39239-2016, Dnr 2016-000378 

 

Sammanfattning 

Det har inkommit skrivelser från två Länsstyrelser om möjlighet för Kommuner att 

yttra sig över användandet av s.k. drönare (luftburna kameror). Användningen av 

drönare växer starkt och beräknas vara ett vanligt använt hjälpmedel i många 

sammanhang framöver. Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom meddelad den 21 

oktober 2016 i mål nr 78-16 slagit fast att kameraförsedda drönare omfattas av 

kameraövervakningslagen. Det innebär att tillstånd till kameraövervakning krävs för 

att en kameraförsedd drönare ska få användas på en plats dit allmänheten har tillträde. 

Tillstånd till kameraövervakning med drönare ska, precis som när det gäller annan 

kameraövervakning, ges om intresset av övervakningen väger tyngre än 

integritetsintresset på platsen (överviktsprincipen).  

 

Vid bedömningen av övervakningsintresset ska det ”särskilt beaktas om 

övervakningen behövs för att förebygga, avslöja eller utreda brott, förhindra olyckor 

eller andra därmed jämförliga ändamål” (9 § andra stycket kamera- 

övervakningslagen). Det är inte uteslutet att tillstånd till kameraövervakning beviljas 

även för andra, legitima, ändamål (exempelvis om det finns ett samhälleligt intresse 

av övervakningen) under förutsättningen att integritetsintresset är helt försumbart.  

Det är Länsstyrelsen som utfärdar tillstånd till övervakningskameror. De sköter även 

tillsynen av övervakningen, att den som ev. vistas i området är väl informerad om 

övervakningen pågår genom ex. skyltar m.m. 

 

Samtliga 49 kommuner i Västra Götalands län har getts möjlighet att yttra sig över  

ansökan om kameraövervakning med drönare inom Västra Götaland, mestadels 

kuststäder/orter. Tjänsteskrivelse från fastighetsförvaltare 2016-12-09 föreligger. 

Bedömning görs om att det finns ett stort samhällsintresse i användningen av drönare 

för t.ex. kartläggning av markförhållanden, tomter, beräkningar, skissförslag, 

illustrationer m.m. som väger tungt och inte behöver ske på bekostnad av 

integritetsintresset. Vidare bedöms även att möjligheten till kameraövervakning är 

hårt styrd av lagar och regler vilka Länsstyrelsen har till uppgift att tillse att de följs 

och därför har god kompetens för.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
- Kommunstyrelsen ställer sig positiv till användandet av drönare om användandet 

bedöms ha samhällsnytta. Tillstånd bör ges så länge man kan värna om 

integritetsintresset på ett rimligt sätt, exempelvis genom erforderlig information. 

Expedieras: 

Länsstyrelsen Västra Götalands län 
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§ 215 

  

Remiss - Ansökan om kameraövervakning med drönare - Dnr 211-36658-2016, 

Dnr 2016-000387 

 

Sammanfattning 

Det har inkommit skrivelser från två Länsstyrelser om möjlighet för Kommuner att 

yttra sig över användandet av s.k. drönare (luftburna kameror). Användningen av 

drönare växer starkt och beräknas vara ett vanligt använt hjälpmedel i många 

sammanhang framöver. Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom meddelad den 21 

oktober 2016 i mål nr 78-16 slagit fast att kameraförsedda drönare omfattas av 

kameraövervakningslagen. Det innebär att tillstånd till kameraövervakning krävs för 

att en kameraförsedd drönare ska få användas på en plats dit allmänheten har tillträde. 

Tillstånd till kameraövervakning med drönare ska, precis som när det gäller annan 

kameraövervakning, ges om intresset av övervakningen väger tyngre än 

integritetsintresset på platsen (överviktsprincipen).  

 

Vid bedömningen av övervakningsintresset ska det ”särskilt beaktas om 

övervakningen behövs för att förebygga, avslöja eller utreda brott, förhindra olyckor 

eller andra därmed jämförliga ändamål” (9 § andra stycket kamera- 

övervakningslagen). Det är inte uteslutet att tillstånd till kameraövervakning beviljas 

även för andra, legitima, ändamål (exempelvis om det finns ett samhälleligt intresse 

av övervakningen) under förutsättningen att integritetsintresset är helt försumbart.  

Det är Länsstyrelsen som utfärdar tillstånd till övervakningskameror. De sköter även 

tillsynen av övervakningen, att den som ev. vistas i området är väl informerad om 

övervakningen pågår genom ex. skyltar m.m. 

 

Samtliga 49 kommuner i Västra Götalands län har getts möjlighet att yttra sig över  

ansökan om kameraövervakning med drönare inom Västra Götaland, på flera platser. 

Tjänsteskrivelse från fastighetsförvaltare 2016-12-09 föreligger. Bedömning görs om 

att det finns ett stort samhällsintresse i användningen av drönare för t.ex. kartläggning 

av markförhållanden, tomter, beräkningar, skissförslag, illustrationer m.m. som väger 

tungt och inte behöver ske på bekostnad av integritetsintresset. Vidare bedöms även 

att möjligheten till kameraövervakning är hårt styrd av lagar och regler vilka 

Länsstyrelsen har till uppgift att tillse att de följs och därför har god kompetens för.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
- Kommunstyrelsen ställer sig positiv till användandet av drönare om användandet 

bedöms ha samhällsnytta. Tillstånd bör ges så länge man kan värna om 

integritetsintresset på ett rimligt sätt, exempelvis genom erforderlig information. 

Expedieras: 

Länsstyrelsen Västra Götalands län 
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§ 216 

  

Information till Kommunstyrelsen, Dnr 9230 

 

Ingen information i övrigt lämnas.  
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§ 217 

  

Rapport från Kommunalförbunden, Dnr 14270 

 

Ingen rapportering vid dagens sammanträde.  
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§ 218 

  

Anmälan av delegationsbeslut KS 161214, Dnr 29204 

 

Samhällsbyggnadschef Magnus Åkesson 

 Yttrande för tillstånd att ha bössinsamling på offentliga platser inom Karlstad 

stift i 

Dalsland, 2016-11-11- t o m 2017-11-11 Svenska Kyrkan. Delegation 2016-

175. 

 

 Tf Teknisk chef Claes Hellberg 

 Entreprenadkontrakt, utförandeentreprenad - Beläggningsarbeten INK-15-

0005. 

            Delegation 2016-176. 

 

Ekonomichef Lars Hustoft 

 Kontrakt upphandling, kommunens godkännade FFU – Omhändertagande av 

hushållsavfall UH-2016-66. Delegation 2016-177. 

 

Teknisk chef Per Andreasson 

 Tillstånd - Ansökan om grävtillstånd i allmän platsmark – Ullerön 1:44.                

Delegation 2016-180. 

 

Kommunkansliet 

 Parkeringstillstånd - Delegation 2016-178 och 179. 
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§ 219 

  

Meddelande KS 161214, Dnr 29205 

 

Fyrbodals kommunalförbund 
Sammanträdesprotokoll 2016-11-17 § 84 – 97. 

 

Diarienr KS 16/16.130 – Länsstyrelsen Västra Götalands län 

Information om att den 30 november presenterade arbetsmarknads- och   

etableringsminister Ylva Johansson förslag till åtgärder för att underlätta  

kommunernas mottagande av nyanlända enligt bosättningslagen. 

 

Diarienr KS 16/52.239 – Plan- och byggkontoret 

Meddelande enligt 9 kap 41 b § plan- och bygglagen (2010:900) – ED 2:3. 

 

Diarienr KS 16/211.233 – Plan- och byggnadsnämnden 

Delegationsbeslut 2016-08-26 § 169 Slutbesked  – Tidsbegränsat bygglov för  

nybyggnad av två skolbyggnadsmoduler – ED 1:25. 

 

Diarienr KS 16/345.239 – Plan- och byggnadsnämnden 

Beslut 161122 § 93 - Bygglov för nybyggnad av förskola – ED 10:2. 

 

Diarienr KS 16/346.232 – Plan- och byggnadsnämnden 

Beslut 161122 § 91 - Bygglov för nybyggnad av lager-/industribyggnad –  

EDS-TORP 1:54. 

 

Diarienr KS 16/355.239 – Plan- och byggnadsnämnden 

Delegationsbeslut 2016-11-08 § 164 Tidsbegränsat bygglov – Bygglov för   

flyttning (nybyggnad) av skolbyggnadsmodul  – ED 1:25. 

 

Diarienr KS 16/355.239 – Plan- och byggnadsnämnden 

Delegationsbeslut 2016-11-17 § 172 – Startbesked - Bygglov för flyttning  

(nybyggnad) av skolbyggnadsmodul – ED 1:25. 

 

Diarienr KS 16/376.231 – Plan- och byggkontoret 

Underrättelse enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen – Bygglov för ombyggnad av  

kyrkolokal till tre bostadslägenheter – ED 2:27 
 


