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§ 1 

  

Ungdomsmottagningar i Västra Götaland - Samverkansavtal avseende 

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

Eds kommun 

 

Sammanfattning 

Protokollsutdrag har inkommit från norra hälso- och sjukvårdsnämnden avseende 

önskan om förlängning av gällande samverkansavtal för ungdomsmottagning under 

2017. 

 

Ett nytt inriktningsdokument för hela regionen håller på att arbetas fram avseende 

ungdomsmottagningar. I avvaktan på detta föreslås samtliga kommuner att 

nuvarande samverkansavtal avseende ungdomsmottagningar mellan kommunen 

och norra hälso- och sjukvårdsnämnden förlängs under 2017. Nämndens avsikt är att 

snarast möjligt påbörja samtal inför nytt avtal för 2018. 

 

Folkhälsostrateg har inkommit med yttrande i ärendet om att inga hinder föreligger 

om att förlänga avtalet så att det gäller även 2017. Det är viktigt att det nya 

inriktningsdokumentet finns på plats innan ett nytt avtal formas.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att förlänga gällande samverkansavtal för 

ungdomsmottagning att gälla även under 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras: 

Folkhälsostrateg 

Västra götalandsregionen HSN 
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§ 2 

  

Lokalbehov för barnomsorgen - nybyggnation av förskoleavdelningar, Dnr 2013-

000292 

 

Sammanfattning 

FOKUS-nämnden har tidigare tagit ställning till att en nybyggnation av fem 

avdelningar i bottenplan, med utrymme för personal och dagbarnvårdarverksamhet på 

plan två, på Toppenområdet, är mest lämpligt för att möta det samlade lokalbehovet 

för barnomsorgen. Nybyggnationen ska ersätta befintlig barnomsorg på Edsgärdet, 

Stallbacken och dagbarnvårdarlokalen. 

 

I tekniska kontorets första underlag 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.  

 

Med detta som underlag beslutade kommunfullmäktige 2015-12-16 § 91, att uppföra 

en ny förskola i enlighet med FOKUS-nämndens direktiv ovan. Efter 

kommunfullmäktiges beslut, har arbetet fortsatt och frågan om placeringen av 

förskolan har utretts vidare och föranledde kommunfullmäktige att 2016-03-16 ändra i 

beslut 2015-12-16 § 91 i den del som avser placeringen av den nya förskolan på 

Toppen. Tekniska kontoret uppdras istället, att i samråd med FOKUS-förvaltningens 

arbetsgrupp för den nya förskolan, avgöra lämplig placering av ny förskola under 

förutsättning av att FOKUS-nämndens kriterier uppfylls om  

 

- att den pedagogiska verksamheten inte påverkas negativt,  

- att hänsyn tas till barn och ungas trafiksäkerhet, samt  

- att tidsplanen för projektet inte påverkas nämnvärt. 

 

Utredning i ärendet har därefter fortsatt och lett fram till att ett delvis nytt koncept för 

den nya förskolan på Fågelvägen arbetats fram som kan kräva en ny investeringsnivå. 

I partneringprocessen för förskolebyggnationen Fågelvägen som pågått under 2016 

efter fullmäktiges beslut, har inte en kostnadsberäkning presenterats. När en beräkning 

av totalkostnad för byggnation presenteras behöver FOKUS-nämnden ta ställning till 

om den beräknade årliga lokalkostnaden kan inrymmas i förskoleverksamhetens 

budgetram på ett rimligt sätt. För att processen inte ska stanna upp i väntan på ett 

yttrande från FOKUS-nämnden om kostnaden överstiger förstudiens antagna 

kostnader, har FOKUS-nämnden beslutat 2016-12-13 att lämna till FOKUS 

arbetsutskott att föra FOKUS-nämndens talan i alla aspekter av processen 

Fågelvägens förskola. 
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forts. § 2 

 

Vid sammanträde i kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-18, presenterades 

konceptet för den nya förskolan på Fågelvägen där investeringen nu uppgår till totalt 

35 mkr. Detta innebär att det krävs ytterligare upplåning om 13 mkr jämfört med 

tidigare beslut i kommunfullmäktige. FOKUS-nämndens arbetsutskott deltog vid 

sammanträdet och förde nämndens talan i samband med ärendet och godkände 

därmed den driftspåverkan som det nya konceptet innebär.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog vid sammanträdet åt fastighetsförvaltare att 

i samråd med berörda kompetenser att till kommunstyrelsens sammanträde den 1 

februari, komplettera tjänsteskrivelsen med finansieringen och ett tydligt 

beslutsförslag.   

 

Fastighetsförvaltarens tjänsteskrivelse föreligger där två alternativ för nybyggnationen 

redovisas och kostnadsberäknas. Ett alternativ är att bygga i enlighet med den 

nybyggda Hagas förskola och det andra alternativet är att bygga i enlighet med det 

nya konceptet som hämtat sin inspiration från bland annat en nybyggd förskola i Kil 

som medger möjlighet till en mer flexibel organisation och där lokalernas utformning 

möjliggör utveckling för förskolans pedagogik där barn får tillgång till fler 

kompetenser. Lokalerna erbjuder också mer flexibilitet att möta varje barns behov i 

sitt livslånga lärande. 

 

Samtliga kostnader såsom projektering, konsultkostnader, projektledning, tomt, VA 

med mera är inkluderade i kostnaderna nedan. Kostnadsökning för det ursprungliga 

alternativet som var bedömt till ca 22 miljoner kronor beräknas ha ökat med minst 

10 % främst på grund av utvecklingen av byggmarknaden.  

 

Alt 1. 

Investering 35 miljoner kronor (lokalyta ca. 1 200 m2) 

Årlig kostnad för kommunen tillika hyreskostnad för FOKUS-nämnden beräknas 

till c:a 1 708 tkr vilket innebär ökade lokalkostnader med c:a 155 tkr/år jämfört med 

ram år 2016. Planerad effektivisering inom verksamheten, då främst i 

samordningsvinster, gör dock att nämnden kan klara detta inom befintlig ram. 

 

Alt.2 

Investering c:a 25 miljoner kronor (Lokalyta ca. 1 080 m2) 

Årlig kostnad för kommunen tillika hyreskostnad för FOKUS-nämnden beräknas 

till c:a 1 448 tkr vilket även detta innebär att nämnden klarar att finansiera detta 

alternativ inom befintlig ram. 

 

Skillnaden i investering beror på en mängd faktorer varav de främsta är: tekniska 

lösningar/installationer, byggnadens utformning, lokalytan, funktioner, kvalitet i 

material/funktioner.  
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forts. § 2 

 

I samband med finansieringen av projektet uppkommer även behovet av att beakta 

kommunkoncernens samlade låneskuld inklusive sedan tidigare fattade beslut om 

upplåning samt effekten av ett eventuellt beslut om nybyggnation förskola samt VA-

verksamhetens investeringsbehov för planperioden 2017-2019. Ekonomichefens 

bedömning är att möjlighet finns att kunna finansiera projektet ny förskola 

Fågelvägen enligt alternativ 1 genom extern upplåning. 

 

MBL-information och personalsamråd har skett löpande under 2016. 

 

Beslutsförslag 

- Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att uppföra en ny 

förskola i enlighet med ovan beskrivna alternativ 1. Kommunstyrelsen genom 

tekniska kontoret uppdras att snarast färdigställa en ny förskola enligt ramarna 

ovan.  

 

- Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta uppdra åt 

kommunstyrelsen att genom ekonomichef upphandla erforderliga lån för att 

finansiera projektet när behov uppstår.  

 

 

Protokollsanteckning 

Elisabet Forsdahl (C) anmäler en protokollsanteckning mot beslutet med hänvisning 

till bilaga i anslutning till paragrafen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras: 

KF 
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§ 3 

  

Strategi för långsiktig hållbar ekonomi och verksamhet 2021, Dnr 2016-000308 

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige uppdrog till kommunstyrelsen 150826 att arbeta med en plan för en 

långsiktigt hållbar budget. Bakgrunden var svårigheter att få en budget i balans inför år 2016 

samt fortsatt stora anpassningsbehov i planen för 2017-2018. Tjänstemannaledningen har 

sedan dess arbetat med förberedande analyser och förankring med första-linjens chefer och 

ledande politiker och kommit fram till denna plan/strategi, för uppdragets genomförande.  

De inledande analyserna genomfördes med hjälp av SKL under vintern 2015-2016 och 

genomlyste kommunens ekonomi samt styrning & ledning, för att klargöra nuläge och 

utvecklingsmöjligheter. Den ekonomiska analysen omfattade åren 2016-2021 och pekar mot 

ökande underskott på flera miljoner vid oförändrad verksamhet. Analysen av styrning & 

ledning, Kommunkompassen, påvisade flera styrkor, men även förbättringsmöjligheter, 

främst kopplat till att arbeta mer strukturerat med verksamhetsutveckling utifrån 

resultatanalys och -utvärdering, samt med ökad grad av delaktighet från medarbetare och 

invånare/brukare, vilket i sin tur kräver förbättrat kommunikations- och ledarskapsstöd.  

Ytterligare undersökningar har genomförts som på olika sätt bidrar till underlag för det 

fortsatta förändringsarbetet.  

 

Tjänsteskrivelse föreligger från kommunchef med slutsatser från förarbetet om att vi nu ska 

inleda ett kommunövergripande förändringsarbete, som syftar till att stärka och anpassa 

organisationen, till både struktur och kultur, för att bättre kunna ta oss an framtidens 

utmaningar. Bedömning görs om att det kommer att krävas en större omställning i vårt sätt 

att styra, leda och bedriva verksamheten, vilket i sin tur ställer krav på en långsiktig 

förändringsprocess. Första etappen är 2017-2018, varefter utvärdering kommer att ske inför 

fortsatt arbete år 2019-2021.  

 

Kommunledningen har satt upp en målbild, som en vision för vad vi ska ha uppnått efter ett 

framgångsrikt genomfört förändringsarbete: 

”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.” 

Huvudmålet för förändringsarbetet är att uppnå en ”långsiktig hållbar ekonomi och 

verksamhet”. Innebörden motsvarar kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning, 

en grundläggande styrprincip i kommunens gällande regelverk. För att mäta måluppfyllelsen 

delas huvudmålet i tre delmål, som är ömsesidigt beroende av varandra, då inget av dem kan 

uppnås på bekostnad av ett annat på längre sikt. Dessa tre delmål består av: Kundnytta – 

God serviceanda och hög kvalitet, Medarbetarnytta – Högt medarbetarengagemang och god 

arbetsmiljö, Ekonominytta – Effektivt resursnyttjande.  
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forts. § 3 

För att klara att driva och samordna ett långsiktigt utvecklingsarbete med denna omfattning 

så görs bedömningen i skrivelsen att extraresurser behöver tillsättas för processtöd och/eller 

kompetensförstärkning enligt följande: 

1. Digitaliseringsstrateg, ska stödja den kommunövergripande 

digitaliseringsprocessen, heltid  800 tkr 

2. Verksamhetsutvecklare, ska stödja kommunövergripande 

värderingsstyrning och processutveckling kring 

lokalförsörjningsfrågor, heltid 800 tkr 

3. Kvalitetsutvecklare SOC, ska stödja socialförvaltningens arbete 

med ett kvalitetsledningssystem, halvtid 350 tkr 

4. Kommunikatör/Verksamhetsstöd FOKUS, ska stödja 

fokusförvaltningens utvecklingsarbete, heltid inkl. externt bidrag 200 tkr 

5. Kvalitetscontroller, ska stödja kommunledningens och 

verksamheternas tillämpning av resultatstyrning som metod för 

systematisk verksamhetsutveckling, deltid 200 tkr 

6. Reservpost för övriga, ännu ej beslutade, åtgärder inom 

kommunikation, genomlysning/analys, projektansökningar etc. 250 tkr 

 2 600 tkr 

 

Finansiering av extraresurser enligt ovan föreslås ske genom nyttjande av 

utvecklingsanslaget inom finansförvaltningen om 1,8 Mkr, som avsattes i budget för 2017 

och plan för 2018 samt nyttjande av den budgetpost på 0,8 Mkr, som avsattes i 

kommunstyrelsens budget för 2017 och plan för 2018. 

 

Information och dialog kring förändringsarbetets syfte och planläggning har skett löpande 

enligt MBL 19 § under hösten 2016.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen remitterar Strategi för långsiktig hållbar ekonomi och verksamhet 

2021, till samtliga nämnder för möjlighet till yttrande. Yttrande ska ha inkommit till 

kommunstyrelsens sammanträde den 1 mars.  

 

 

 

 

 

Expedieras: 

Samtliga nämnder 

KS 1 mars 

 

 
 

 



Dals-Eds kommun  Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen  2017-02-01 
 

 

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

  9(20) 
 

§ 4 

  

Justering av färdtjänstreglementet, Dnr 2012-000267 

 

Sammanfattning 

Lag om färdtjänst ger kommunerna de grundläggande kraven som måste uppfyllas. 

Det finns behov av generella bestämmelser om färdtjänstens utformning, dels för att 

uppnå kommunal likställighet och dels för att ge ett stöd i handläggningen av den 

individuella prövningen av färdtjänsttillstånd. Detsamma gäller tillämpningen av Lag 

om riksfärdtjänst.  

 

Genom riktlinjer tar kommunen ett politiskt ansvar för färdtjänstens handläggning och 

planering och anger hur Lag om färdtjänst och Lag om riksfärdtjänst ska tolkas så att 

en rättvis bedömning av varje enskild ansökan sker.  

 

Kommunens färdtjänsthandläggare har arbetat fram ett förslag till revidering av 

riktlinjer för Dals-Eds kommun gällande färdtjänst och riksfärdtjänst, datumstämplat 

2017-01-09. Socialnämnden har behandlat förslaget 2017-01-11 § 1.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott efterfrågade 2017-01-18 underlag för vilka 

revideringar som gjorts jämfört med det tidigare reglementet samt en jämförelse med 

övriga kommuner i Dalsland. Underlaget bör föreligga till kommunstyrelsens 

behandling den 1 februari.  

 

Underlag i form av det tidigare reglementet antaget 2000 och en jämförelse med 

övriga kommuner i Dalsland föreligger till dagens sammanträde.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen remitterar förslaget till revidering av färdtjänstreglementet 

till kommunala pensionärs- och handikappråden för möjligheter till yttrande. 

 

- Kommunstyrelsen återremitterar även ärendet till socialförvaltningen för 

komplettering avseende nyttjandegraden av färdtjänsten i Dals-Eds kommun.  

  

 

 

 

 

 

Expedieras: 

SN 

Kommunkansliet för remiss till KPR och KHR 

KSAU 
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§ 5 

  

Remiss - Politisk information i skolan - ett led i demokratiuppdraget, Dnr 2016-

000357 

 

Sammanfattning 

Dals-Eds Kommun har av regeringskansliet, utbildningsdepartementet erbjudits  

möjlighet att yttra sig om betänkandet Politisk information i skolan – ett led i  

demokratiuppdraget, SOU 2016:4. 

 

FOKUS-nämnden behandlade remissen och förslag till yttrande 2016-12-13.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Dals-Eds kommun har inget att erinra mot utredningens författningsförslag, 

som innebär att en ny paragraf, 1 kap. 5a § införs i skollagen (2010:800).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras: 

Utbildningsdepartementet 

FOKUS 
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§ 6 

  

Remiss - Förslag till strategi för ökad användning av solel (ER 2016:16) samt 

Förslag till heltäckande solelstatistik (2016:20), Dnr 2016-000341 

 

Sammanfattning 

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att föreslå en strategi för hur 

användningen av solel ska kunna öka i Sverige samt analysera hur solel ska kunna 

bidra till att Sverige på sikt ska ha 100 procent i förnybar energi. Förslaget till strategi 

innehåller en målbild som visar på tre utbyggnadsfaser för solelproduktion. Dals-Eds 

kommun har fått möjlighet att yttra sig kring strategin.  

 

Klimat- och energirådgivare inom Dalslands energi- och miljöförbund har inkommit 

med yttrande om att strategin ligger i linje med vad som behöver göras inom området. 

Förslagen kommer att göra Dalsland och Dals-Edkommun mer elektrifierad av 

förnyelsebar el i form av solel.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förslag till yttrande från klimat- 

och energirådgivare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras: 

Energimyndigheten 
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§ 7 

  

Remiss - Handlingsplan för hållbart markbyggande i ett föränderligt klimat, Dnr 

2016-000379 

 

Sammanfattning 

Handlingsplanen för hållbart markbyggande i ett föränderligt klimat har Statens  

geotekniska institut (SGI) tagit fram i bred samverkan med intressenter inom 

markbyggandet. Ambitionen med handlingsplanen är att i samverkan mobilisera mer 

handlingskraft genom att ge konkreta förslag på åtgärder och aktiviteter för att nå 

miljömålen men också i förlängningen bidra till Agenda 2030.  

 

Dals-Eds kommun har fått möjlighet att yttra sig över hanslingsplanen för hållbart 

markbyggande i ett föränderligt klimat. Dalslands miljökontor har fått remissen för 

förslag till yttrande men har inkommit med förslag om att inte yttra sig kring remissen 

på grund av tidsskäl.   

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Dals-Eds kommun avstår från att yttra sig kring rubricerad remiss på grund av 

tidsskäl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras: 

Statens geotekniska institut 
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§ 8 

  

Motion - Ökad tillgång till biblioteket, Dnr 2015-000019 

 

Sammanfattning 

Motion har inkommit 2015-01-25 från Göran Färnström (C) om ökad tillgång till  

biblioteket för kommuninvånarna genom ett personligt kort som ger tillträde till  

lokalerna när biblioteket är obemannat. Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2015- 

03-11 § 47 remitterat ärendet till FOKUS-nämnden för beredning av förslag till 

motionssvar. FOKUS-nämnden uppdrog 2016-12-09 § 128 åt fritid-och kulturchefen 

att genomföra ett studiebesök i Sotenäs kommun. Studiebesöket genomfördes 2016-

03-17 av fritid- och kulturchef, FOKUS-nämndens ordförande samt FOKUS-

nämndens kontaktperson för biblioteket.  

 

FOKUS- nämnden har utifrån förvaltningens redovisning, ställt sig positiva till 

meröppet och beslutar att uppdra åt fritid- och kulturchefen att utarbeta ett förslag till 

genomförandeplan inklusive kostnadsberäkning. Kommunstyrelsen återremitterade 

ärendet till FOKUS-nämnden för vidare beredning och tydliggörande av 

konsekvenserna av ett genomförande i enlighet med motionen. FOKUS-nämnden har 

därefter 2016-10-18 § 91 beslutat uppdra åt fritid- och kulturchefen att genomföra 

MER-öppet enligt föreslagen plan för driftstart hösten 2017, samt att beakta kostnader 

i det fortsatta budgetarbetet i vilket ingår att eventuella investeringsbehov lyfts till  

Kommunstyrelsen.  

 

Vid dagens sammanträde i arbetsutskottet genomförs avstämning av projektet med 

fritid- och kulturchefen samt förvaltningschefen. Kultur- och fritidschef redovisar 

processen och att MER-öppet kommer att starta under hösten 2017 på Biblioteket och 

bedömning görs om att projektet kommer att kunna genomföras inom FOKUS-

nämndens egen budgetram.  

 

Beslutsförslag 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen med 

hänvisning till FOKUS-nämndens planering om ett införande av MER-öppet 

under hösten 2017.  

 

 

 

 

 

 

Expedieras: 

KF 
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§ 9 

  

Information till Kommunstyrelsen, Dnr 9230 

 

Fastighetsförvaltare och förvaltningschef FOKUS informerar om skolbyggnationen 

som går enligt tidplanen. Snörrumskolan går till och med snabbare än tidplanen men 

där finns det reservationer för att kostnaderna för moduler blir högre än beräknat 

vilket i så fall får återkomma som ett ärende om finansiering. Behovet av moduler i 

samband med byggnationsprojekten är tillgodosett.  

 

Fastighetsförvaltaren informerar om att äldreboendebyggnationen är fortfarande inne i 

en förberedelsefas om hur etappindelningarna ska ske samt hur ägandefrågan ska 

hanteras. För behovet av LSS lokaler pågår utredning av olika alternativ.  

 

Ekonomichefen informerar om förnyad mål- och budgetprocess för Budget 2018 som 

innebär att budgetramar fastställs under våren och att budget med taxor och avgifter 

beslutas i november. Detta för att kunna arbeta in så mycket som möjligt av det 

förestående förändringsarbetet inom ramen för Strateg för långsiktigt hållbar ekonomi 

och verksamhet.  

 

Kommunstyrelsens ordförande informerar om samtal med civilministern utifrån en 

kommundialog kring hur välfärden ska organiseras framöver.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dals-Eds kommun  Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen  2017-02-01 
 

 

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

  15(20) 
 

 

 
 

 

§ 10 

  

Rapport från Kommunalförbunden, Dnr 14270 

 

Dalslands energi- och miljöförbund är numer benämningen på förbundet där första 

möte äger rum under morgondagen tillsammans med miljönämnden hur direktionen 

och nämnden ska arbeta framöver.  

 

Fyrbodals kommunalförbund arbetar vidare med sitt arbete för att uppnå en långsiktigt 

hållbar budget i förbundet utifrån uppdrag och finansiering. En remiss kring analysen 

kommer att skickas till kommunerna under våren för dialog och inspel.  
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Anmälan av delegationsbeslut KS 170201, Dnr 29529 

 

Följande delegationsbeslut anmäls  

 

  Kommunstyrelsens ordförande Martin Carling och kommunchef Agneta  

      Johansson i förening 

 Avtal av företagshälsovård i Dals-Eds kommun. Delegation 2016-193. 

     

      Kommunstyrelsens ordförande Martin Carling 

 Beslut om att bevilja option på köp av mark som ligger i anslutning till Ecus 

Fastigheter Ed 1:216. Delegation 2016-183. 

 

      Teknisk chef Per Andreasson 

 Ansökan om grävtillstånd i allmän platsmark på Industrigatan 12. Delegation 

2017-03. 

 Ansökan om grävtillstånd i allmän platsmark på Storgatan 4. Delegation 2017-

04. 

 Trafikanordningsplan Fiberförläggning i Timmerdalen/Topperud. Delegation 

2017-05 

 Trafikanordningsplan Nedläggning av fiberkabel Timmerdalen/Mogärdet. 

Delegation 2017-06. 

 Ansökan om grävtillstånd i allmän platsmark, Sunnanvindsvägen 14. 

Delegation 2017-08.  

 

      Tf. Personalchef/Personalstrateg Jennie Strandberg Olsson 

 Beslut - Lokalt kollektivavtal lärare med semestertjänst lovskoleverksamheten.  

Delegation 2016-189. 

 Beslut gällande lönetillägg för utökade arbetsuppgifter i väntan på tillsättande 

av behörig lärare 2016-08-15 -- 2017-02-15. Delegation 2016-192. 

 Beslut gällande lönetillägg för fyra personal 2016-08-15 -- 2017-08-15 - 

korttidsboende i avlastningssyfte på Utsiktens LSS-boende. Delegation 2016-

191. 

 Beslut gällande lönetillägg för vikarierande arbetslagsledare 2016-11-01-- 

2016-12-31. Delegation 2016-190. 

 Beslut gällande lönetillägg för en personal gällande utökat uppdrag som 

tilldelats särskilda ansvarsområden som biträdande i Utsiktens ledningsgrupp 

under rekryteringsperionden för ny rektor 2017-01-01 -- 2017-06-30. 

Delegation 2017-07. 
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      Arbetsmarknads- och Integrationschef Eva Sjötun 

 Anställnings- & Lönebeslut för enhetschef Stationshuset. Delegation 2016-

185. 

 

      Räddningschef Per Sandström 

 Yttrande angående demonstration av fyrverkerier - Commershuset i Ed AB.  

Delegation  2016-181. 

 Brandskyddskontroll - Nyttjandeförbud - Föreläggande braskamin Ed 1:37. 

Delegation 2016-184. 

 Brandskyddskontroll/Protokoll - Nyttjandeförbud vedspis- Rölanda-torp 1:37. 

Delegation 2016-186. 

 Brandskyddskontroll – Nyttjandeförbud värmepanna - Eds Torp 1:10.  

Delegation 2016-187. 

 

      Ekonomichef Lars Hustoft 

 Kontrakt upphandling, kommunens godkännande Tilldelning – Färskt kaffe- 

och matbröd. Delegation 2016-182. 

 Avtal – Sjukvårdsmaterial. Delegation 2016-188. 

 Kontrakt upphandling, kommunens godkännande FFU – Tolktjänster.  

Delegation 2017-01. 

 

      Kanslichef Jonas Olsson 

 Anställnings- & Lönebeslut för kanslist Kommunkansliet. Delegation 2017-

02. 
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§ 12 

  

Meddelande KS 170201, Dnr 29527 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 16:55 

Krav på förnyelse av visa inskrivningar i fastighetsregistret. 
 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 16:56 

Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i 

beredskap med Svenska Kommunalarbetarförbundet, Vision samt Brandmännens 

Riksförbund. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 16:64 

Redovisningsfrågor 2016 och 2017 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 16:65 

Budgetförutsättningar för åren 2016-2020. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 16:66 

Skydd för s.k. visselblåsare. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 16:67 

Turordning vid arbetsbrist och tidig lokal omställning. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 16:68 

Ändring i diskrimineringslagen – aktiva åtgärder nya bestämmelser från den 1 januari 

2017. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 16:69 

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. – HÖK 16 

med OFRs förbundsområde Hälso- och Sjukvård. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 16:70 

Hyreshöjning fr.o.m. den 1 januari 2017 för lokaler med avtal knutna till 

konsumentprisindex, KPI. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 16:71 

Underlag för renhållningsordningens föreskrifter om avfallshantering. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 16:72 

Slutligt utfall av 2015 års kommunala fastighetsavgift samt prognos för åren 2016 och 

2017. 
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Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 16:73 

Kompletterande kommentar angående extratjänster och kompetenslyft.  

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 17:1 

Pensionsnämndens beslut om omräkning av pensionsbehållning och intjänad 

pensionsrätt 1997-12-31- enligt PFA samt värdesäkring av förmånsbestämda 

pensioner enligt PFA och KAP-KL under år 2017. 

 

MSB/Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Informationssäkerheten i Sveriges kommuner – Analys och rekommendationer utifrån 

MSB:s kommunenkät 2015. 

 

Dalslands Miljönämnd 

Sammanträdesprotokoll 2016-12-15 §.§ 90-98 och §102-103. 

Sammanträdesprotokoll 2016-12-15 § 99-101. 

 

Kommunala Pensionärsrådet 

Sammanträdesprotokoll 2016-12-02. 

 

Kommunala Handikapprådet 

Sammanträdesprotokoll 2016-12-02. 

 

Edshus AB 

Protokoll från styrelsemöte 2016-12-27. 

 

Diarienr KS 13/263.100 – Arbetsmarknads- o Integrationschef Eva Sjötun 

Tjänsteskrivelse enligt beslut från KF i ärendet Motion – Inventariebank, uppdrag att 

inventera och därefter upprätta en inventariebank. 

 

Diarienr KS 17/09.175 – Räddningschef Per Sandström 

Årsuppföljning 2016 – Lagen om brandfarliga och explosiva varor 2010:1011 (LBE). 

 

Diarienr KS 15/08.500 – VIDA Nössemark AB 

Medfinansieringsavtal – Vägplan för flytt av väg 2183, vid Nössemarks sågverk,  

Dals-Eds kommun. 

 

Diarienr KS 14/340.110 Länsstyrelsen Västra Götalands län 

Beslut från Länsstyrelsen gällande förordnande av begravningsombud inom Dals-Eds 

kommun till och med 31 december 2018. 
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Diarienr KS 14/340.110 – Länsstyrelsen Västra Götalands län, Rättsenheten 

Förordnande av begravningsombud till och med den 31 december 2018 inom Dals-

Eds kommun – Clarence Holgersson. 

 

Diarienr KS 11/27.040 – Koordinator/Verksamhetsutvecklare Claes Hellberg 

Information kring oenigheter kring nyttjande av kaj, Bälnäs. 

 

Diarienr KS 16/283.330 – FOKUS-nämnden 

Beslut 2016-12-13 § 112 – Medborgarförslag Aktivitetspark – en central 

samlingsplats. 

 

Diarienr KS 16/398.100 – Polismyndigheten, Polisregion Väst 

Anmälan, tilläggsanmälningar samt underrättelse om beslut gällande stöld vid 

Gnistan, Hjortronstigen, ED 2016-12-02 - 2016-12-05. 

 

KS 16/281.200 – Plan- och byggnadsnämnden 

Delegationsbeslut 2016-12-20 § 192 – Slutbesked – Anmälan för installation av 

eldstad/rökkanal – ED 10:4. 

 

KS 16/52.239 – Plan- och byggkontoret 

Meddelande enligt 9 kap 41 b § Plan – och bygglagen (2010:900) – ED 1:43. 

Meddelande enligt 9 kap 41 b § Plan- och bygglagen (2010:900) – ED 1:92. 

 

 

 
 

 


