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§ 23 

  

Årsredovisning 2016 - Dals-Eds kommun - Bokslut, Dnr 2017-000059 

 

Sammanfattning 

Över tiden utgörs den viktigaste påverkansfaktorn för kommunens ekonomi och 

verksamhet av förändringen i befolkningens storlek och struktur. Under 2016 

minskade befolkningen med 22 personer netto, vilket motsvarar 0,46 procent. 

Nettominskningen består av både ett negativt födelsenetto på 18 personer och ett 

negativt flyttningsnetto på 5 personer.  

 

Arbetsmarknadsläget är relativt bra i kommunen. Arbetslösheten har legat under 

rikssnittet både totalt och bland ungdomar under 25 år. Samtidigt upplever både 

privata och offentliga arbetsgivare att det blir svårare att hitta arbetskraft med rätt 

kompetens.  

  

Antalet anställda i kommunorganisationen uppgick till 649 personer (517 tillsvidare- 

och 132 visstidsanställda). Jämfört med föregående år så är det en ökning med 24 

personer för tillsvidareanställda. Främst är det verksamheten Ensamkommande 

flyktingbarn (AMI) som ökat med 12 tillsvidareanställda jämfört med samma 

mätmånad 2015. Antalet visstidsanställda har ökat med 35 personer i kommunen. 

Framför allt är det på skolorna i kommunen som antalet visstidsanställda ökat (42 

stycken november 2015 jämfört med 91 stycken november 2016). Detta beror på att 

det är och har varit svårt att rekrytera behöriga lärare. Av de anställda var 457 kvinnor 

(77,5%) och 133 män (22,5%). 62,2 % av kommunens tillsvidare- och visstidsanställd 

personal arbetar heltid, vilket är en ökning med 2,2 procentenheter jämfört med 

föregående år.  

 

Dals-Eds kommun redovisade 2016 ett resultat på 8,7 mkr, vilket jämfört med 2015 

var en förbättring med 8 mkr. Dals-Eds kommuns samlade investeringsvolym under 

2016 uppgick till 35 mkr, vilket var en ökning med 8 mkr eller 30 % jämfört med 

2015 samt en ökning med 16,5 mkr eller 89 % jämfört med 2014. Ökningen beror till 

största delen på ombyggnation av skolor, exploatering av tomter samt diverse 

fastighetsinvesteringar. Utöver det så finns ett stort behov av reinvesteringsbehov i 

kommunens anläggningar.  

 

Budgetavvikelsen för kommunens nämnder var -0,5 mkr. Om man bortser från stora 

engångskostnader i samband med övergången till komponentredovisning avseende 

kommunens anläggningstillgångar kan det konstateras att samtliga nämnder höll sina 

budgetramar under 2016. Socialnämndens budgetavvikelse uppgick till 1,0 mkr, 

FOKUS- samt plan- och byggnadsnämnden redovisade båda en budgetavvikelse på 

0,1 mkr. Gällande kommunstyrelsens administrativa del så blev utfallet 3,7 mkr 

jämfört med budget, kommunstyrelsens teknik och serviceförvaltning redovisade ett 

underskott mot budget på 5,6 mkr varav 5,1 mkr av detta avser dels effekten av  
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forts. § 23 

 

övergången till komponentredovisning samt dels utrangering av komponenter i 

samband med ombyggnationerna av skolorna, båda dessa delar är engångskostnader 

och därigenom inte av bestående karaktär.  

 

Beslutsunderlag  
Årsredovisning Dals-Eds kommun 2016 inklusive bilagor med kommunstyrelsen och 

nämndernas årsbokslut samt nämndsbeslut.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
- Kommunstyrelsen beslutar att för sin del godkänna förslaget till 

årsredovisning 2016 för Dals-Eds kommun och att årsredovisningen 

överlämnas till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.  

Beslutsförslag 

- Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att avsätta 5,5 mkr av årets 

resultat till resultatutjämningsreserven (RUR).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras: 

Ekonomichef f v b till revisorerna 

Revisorerna  

KF 
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§ 24 

  

Revisionsrapport - Granskning av direktupphandling, Dnr 2017-000043 

 

Sammanfattning 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Dals-Eds kommun har PwC granskat 

om kommunstyrelsen och nämndernas arbete med direktupphandlingar är 

ändamålsenlig.  

 

PwC:s sammanfattande bedömning utifrån granskningen är att kommunens arbete 

med direktupphandlingar inte är ändamålsenligt och att den interna kontrollen inom 

området behöver stärkas. PwC bygger detta på att kommunen inte har uppdaterade 

policys och riktlinjer för direktupphandling, att det inte görs någon strukturerad 

uppföljning av direktupphandling samt att dokumentationsplikten inte efterlevs i 

tillräcklig utsträckning. 

 

De mest väsentliga rekommendationerna utifrån genomförd granskning är att: 

 

 säkerställa att direktupphandlingar över 100 000 kronor dokumenteras 

 sammanställa alla utförda direktupphandlingar centralt hos exempelvis 

ekonomikontoret för att kunna ha en samlad bild av kommunens totala inköp 

 ta fram tydliga riktlinjer för hur direktupphandlingar får genomföras inom 

kommunen och säkerställa att denna information når kommunens nämnder 

 förbättra informationen om nya policys och riktlinjer samt information kring 

upphandlingar i stort till de som berörs av upphandlings- och inköpsfrågor 

 fullfölja de initiativ som finns och säkerställa att kommunen följer upp inköp i 

allmänhet och dokumentationsskyldigheten avseende direktupphandlingar i 

synnerhet 

 säkerställa att kommunens avtalsdatabas är uppdaterad och aktuell 

 se över kommunens inköps- och beställarorganisation och överväg om det 

finns behov av att begränsa antalet anställda inom kommunen som får 

genomföra inköp 

 skapa en rutin för regelbunden kontroll avseende köptrohet inom kommunen 

samt agera för att höja köptroheten inom kommunen 

 

Yttrande från ekonomichef 2017-03-07 föreligger som bland annat beskriver den 

nuvarande organisationen med gemensamma upphandlare och förslag kring hur detta 

kan utvecklas för att tillgodose de behov som revisionsrapporten visar.  

 

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport – Granskning av direktupphandling 

Tjänsteskrivelse – yttrande ekonomichef 2017-03-07 
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Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 att uppdra till ekonomichef att ta fram en handlingsplan för att åtgärda de brister 

som finns inom upphandlingsområdet 

 

 att uppdra till kommunchef och ekonomichef att i dialog med förvaltningarna ta 

fram förslag till förändrad organisation avseende upphandlingsområdet samt 

finansiering av denna 

 

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige tar del av revisionsrapporten och uppdrar åt 

kommunstyrelsen att följa upp de uppdrag som kommunstyrelsen beslutat om.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras: 

Kommunchef 

Ekonomichef 

KF 
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§ 25 

  

Evenemangsmedel 2017, Dnr 2016-000344 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har under flera år upphandlat evenemang i form av trivselkvällar 

vid timmerhusen, bakluckeloppis på torget samt skördemarknaden i samband med den 

årliga kulturveckan. Efter att tidigare evenemangsanordnare meddelat att han inte 

avser att driva evenemangen vidare, har kommunstyrelsen beslutat att för de avsatta 

medlen om 250 000 kronor för evenemang under 2017, inrätta ansökningsomgångar 

och beslut om medeltilldelning i kommunstyrelsen.  

 

Kommunstyrelsen har utöver detta även uppdragit åt strateggruppen att utreda 

förutsättningarna för att inrätta ett koncept liknande FÅiC modellen för att skapa 

möjlighet till ökad utväxling av medlen, kreativitet och delaktighet bland fler aktörer i 

samhället. Fritid- och kulturchefen har även uppdragits att som ansvarig handläggare, 

bevaka de eventuella åtaganden som kommunen har i samband med evenemangen, 

såsom exempelvis avtal i samband med upplåtelse av timmerhusen och scenen.  

 

Ansökningar om bidrag för att bedriva evenemang under året har inkommit fram till 

2017-03-15 och som sammanställts av fritid- och kulturchef med förslag till 

tilldelning. 14 stycken ansökningar har inkommit och uppgår totalt till lite drygt 

500 000 kronor. Fördelning har gjorts utifrån anvisningar från kommunstyrelsen där 

det är prioriterat att säkerställa att evenemang vid timmerhusen lever vidare även 

under 2017, samtidigt som kreativa idéer som bidrar till ett breddat evenemangsutbud, 

bör stimuleras.  

 

50 000 kronor för att säkerställa Kulturveckan och Bakluckeloppisar på torget återstår 

av evenemangsmedlen för fördelning vilket bereds och beslutas av kultur- och 

fritidschef.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse fritid- och kulturchef 

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att tilldela evenemangsmedel om 200 000 kronor i 

enlighet med fritid- och kulturchefens underlag.  

 

 

 

Expedieras: 

Fritid- och kulturchef 
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§ 26 

  

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. Till kommunstyrelsens behandling den 1 februari 

förelåg kompletterande underlag av jämförelser och nyttjandegrad. Förslaget till 

reglemente remitterades till kommunala pensionärs- och handikappråden för 

möjligheter till yttrande. Pensionärs- och handikappråden har efter sammanträde 

2017-02-17 inga synpunkter kring förslaget.  

 

Beslutsförslag 

- Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar godkänna 

revideringen av riktlinjer för Dals-Eds kommun gällande färdtjänst och 

riksfärdtjänst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras: 

KF 
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§ 27 

  

Förslag till miljöpolitiskt program för förbundet och kommunerna, Dnr 2017-

000057 

 

Sammanfattning 

Dalslands miljö- och energiförbund har i uppdrag av kommunerna att bl.a. initiera och 

samordna det miljö-, energi- och klimatstrategiska arbetet i medlemskommunerna och 

i förbundet, i nära samverkan med medlemskommunernas olika verksamheter.  

 

Förbundsdirektionen beslöt 2017-02-02 att till kommunstyrelserna remittera upprättat 

förslag till miljöpolitiskt program för förbundet och de fyra kommunerna. Förslaget är 

antaget av miljönämnden och överlämnat till direktionen. Remissvaren ska vara 

inkomna den 17 april och kommer att behandlas på direktionens möte den 27 april. 

Den 1 juni kommer direktionen att besluta om inriktning på det miljö- och 

energistrategiska arbetet 2018. 

 

Utvecklingsstrategens förslag till remissvar 2017-03-13 föreligger.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom utvecklingsstrategens 

remissvar som sitt eget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Expedieras: 

Dalslands miljö- och energiförbund 
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§ 28 

  

Utökat VA verksamhetsområde Ed - Fågelvägen, Ed 1:77, Äng 1:406, Äng 5:22, 

Del av Kårslätt 1:51, Bälnäs 1:33 samt Bälnäs 1:34, Dnr 2017-000053 

 

Sammanfattning 

Kommunen ska fastställa en allmän VA-anläggnings verksamhetsområde och dess 

gränser. Beslutet ska visa vilka fastigheter som ingår i området. 

Befintligt verksamhetsområdet för VA är fastställt av Servicenämnden 2006-01-31. På 

grund av nyexploatering behöver området utökas. 

 

Kartunderlag som visar befintligt och förslag till utökat område bifogas denna 

tjänsteskrivelse. Utökningen avser nya bostadsområdet vid Fågelvägen samt följande 

fastigheter: 

- Ed 1:77 

- Äng 1:406 

- Äng 5:22 

- Del av Kårslätt 1:51 

- Bälnäs 1:33 

- Bälnäs 1:34 

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att anta ny omfattning av verksamhetsområde 

enligt ovan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras: 

Teknisk chef 
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§ 29 

  

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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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.  

 

Kommunstyrelsen remitterade strategin till samtliga nämnder för möjlighet till yttrande. Till 

dagens sammanräde har yttrande inkommit från socialnämnden, FOKUS-nämnden samt 

plan- och byggnadsnämnden. Socialnämnden och plan- och byggnadsnämnden har inget att 

erinra. FOKUS-nämnden ställer sig positiva till arbetet med att uppnå långsiktigt hållbar 

ekonomi och verksamhet men ställer sig följande frågor kopplat till strategin: 

- Vilka konkreta mål finns? 

- Hur mycket ska kommunen spara 2018? 

- Hu mycket ska kommunen spara 2021? 

- Var ska kommunen spara (besparingar av tjänster, även ledning administration)? 

- Vad förväntas av oss nämndspolitiker, hur följer vi upp? Får vi några verktyg till det? 

- Vilka långsiktiga vinster beräknas genom extraresurserna för processtöd och 
kompetensförstärkning? 
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Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna inrättande av extra stödresurser för att stödja 

förändringsarbetet under två år, med finansiering enligt ovan från utvecklingsmedel i 

finansförvaltningens respektive kommunstyrelsens budget för 2017-2018. 

 Kommunstyrelsen beslutar att lägga resterande del av utvecklingsanslaget för 2017-2018 

som en öronmärkt reservpost under kommunchefens ansvar, att disponeras i dialog med 

kommunstyrelsens arbetsutskott, för övriga behov såsom exempelvis insatser för att 

förbättra intern och extern kommunikation, konsultstöd för fördjupade genomlysningar, 

projektansökningar etc. 

 Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchef att bjuda in sig till nämnderna för dialog 

kring de frågeställningar som FOKUS-nämndens arbetsutskott ställer.  

 

 

Beslutsförslag 

 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner förvaltningens förslag till 

strategi för långsiktigt hållbar ekonomi och verksamhet, enligt uppdraget 150826. 
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§ 30 

  

Remiss - Inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra Götaland 

2018-2022, Dnr 2017-000072 

 

Sammanfattning 

Inriktningsdokumentet är gemensamt för länets 49 kommuner och Västra 

Götalandsregionen. Syftet med inriktningsdokumentet är att ge ungdomar jämlika 

förutsättningar att få tillgång till de resurser och det stöd som ungdomsmottagningar 

kan ge i hela länet. Inriktningsdokumentet är ett samverkansdokument som visar på 

ungdomsmottagningars gemensamma inriktning och utveckling och är en grund i att 

stärka samverkan mellan huvudmännen.  

 

Tidigare Inriktningsdokument har löpt ut och ersätts med ett nytt som är anpassat till 

dagens förhållanden, då kommunerna och Västra Götalandsregionen fortsatt 

konstaterar behovet av ett väl förankrat Inriktningsdokument för en god och 

sammanhållen verksamhet riktad till unga i Västra Götaland. Det nya förslaget har 

tagits fram av en partsammansatt arbetsgrupp bestående av representanter från de fyra 

kommunalförbunden, Koncernkontoret i Västra Götalandsregionen samt Närhälsan.  

 

Förslag till inriktningsdokument 2018-2022 beskriver ungdomsmottagningens mål, 

uppdrag och vårdnivå och ger en grund för lokala samarbetsavtal mellan 

huvudmännen.  

 

Synpunkter på inriktningsdokumentet önskas senast den 15 april till regionen.  

 

Förslag till remissvar föreligger från folkhälsostrategen.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom folkhälsostrategens remissvar 

som sitt eget.  
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§ 31 

  

Remiss - För Sveriges landsbygder - en sammanhållen politik för arbete, hållbar 

tillväxt och välfärd SOU 2017:1, Dnr 2017-000025 

 

Sammanfattning 

Dals-Eds kommun har tillsammans med en mångfald andra, totalt 433 instanser, 

utsetts till remissorgan för slutbetänkandet som syftat till att skapa en samanhållen 

politik för landsbygdens utveckling  med följande utgångspunkter: 

• Likvärdiga förutsättningar för medborgarna att arbeta, bo och leva i landsbygderna. 

• Öka landsbygdernas förmåga att ta till vara förutsättningarna för företagsamhet och 

sysselsättning på ett långsiktigt hållbart sätt. 

• Öka landsbygdernas möjligheter att bidra till en positiv utveckling 

av samhällsekonomin. 

 

Kommittén har också formulerat ett övergripande mål för landsbygdernas utveckling i 

ett trettioårsperspektiv, nämligen: En livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter 

till företagande, arbete, boende och välfärd. 

 

Kommittén presenterar 75 olika förslag till förbättringar inom flera områden såsom 

Näringsliv, Infrastruktur, Kapital/Finansiering, Statlig närvaro, 

Digitalisering/Bredband, Kompetensförsörjning, Samhällsplanering och 

bostadspolitik, Paket för 23 speciellt utsatta kommuner, En förbättrad tillgång till 

service, välfärd och kultur etc. 

 

Utvecklingsstrategens förslag till yttrande föreligger där bedömning finns om att 

kommittén genomfört ett bra arbete och att Dals-Eds kommun ställer sig bakom 

yttrandet som SMÅKOM antagit men med några kompletteringar gällande Näringsliv 

och företagande samt Bostadspolitik och samhällsplanering.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse utvecklingsstrategen och kommunchefen 

SMÅKOMs yttrande, 2017-03-16  

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen ställer sig bakom utvecklingsstrategens remissvar gällande 

Remiss - För Sveriges landsbygder - en sammanhållen politik för arbete, 

hållbar tillväxt och välfärd SOU 2017:1, som sitt eget.  
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§ 32 

  

Remiss - Genomlysning/kartläggning Fyrbodals kommunalförbund, Dnr 2016-

000295 

 

Sammanfattning 

Direktionen för Fyrbodals kommunalförbund beslutade i mars 2016 om en 

genomlysning av förbundets verksamhet. Det gjordes bl.a. mot bakgrund av att 

ekonomin i förbundets basverksamhet inte är i balans. Genomlysningen har 

genomförts i olika steg och består nu av flera olika underlag som bifogas ärendet. 

Kommunalförbundets direktion har nu beslutat att översända materialet på remiss till 

medlemskommunerna. Man efterfrågar kommunernas synpunkter på prioriteringar av 

vad kommunalförbundet ska arbeta med och vad kommunerna är beredda att betala i 

medlemsavgift. Synpunkterna ska vara kommunalförbundet tillhanda senast 29 mars. 

 

Inför sammanställningen av Dals-Eds kommuns yttrande har kommunchefens 

ledningsgrupp givits möjlighet att inkomma med synpunkter. Dessa synpunkter har 

inarbetats i yttrandet. Kommunstyrelsens arbetsutskott tog vid sammanträde 2017-03-

15 del av utkast till yttrande som kompletterats med utvecklingsstrategens och 

kommunchefens slutgiltiga yttrande inför kommunstyrelsens behandling den 29 mars. 

Förslaget till yttrande föreligger.  

 

Beslutsunderlag 

Yttrande genomlysning Fyrbodals kommunalförbund, 2017-03-27, utvecklingsstrateg 

och kommunchef 

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen ställer sig bakom föreliggande förslag till yttrande kring 

genomlysningen av Fyrbodals kommunalförbund som sitt eget. 
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§ 33 

  

Remiss - Avgränsningssamråd för miljöbedömning av nationell plan för 

transportsystemet 2018/2029 - TRV 2017/14935, Dnr 2017-000054 

 

Sammanfattning 

Trafikverket har med stöd av 6 kap. § 11 miljöbalken samt § 4 förordning (1998:905) 

om miljökonsekvensbeskrivningar gjort bedömningen att Trafikverkets process att ta 

ett förslag till Nationell plan för transportsystemet 2018-2029 ska genomföras med en 

miljöbedömning enligt 6 kap §§ 11-18 miljöbalken om miljöbedömningar och 

miljökonsekvensbeskrivningar av planer och program.  

 

Trafikverket genomför ett förberedande arbete inför att ta fram Nationell plan för 

transportsystemet, s.k. ”åtgärdsplanering”, i avvaktan på det planeringsdirektiv 

regeringen väntas lämna i närtid. Integrerat i detta arbete har det också pågått ett 

förberedande arbete inför att genomföra miljöbedömningen.  

Innan Trafikverket bestämmer omfattning och detaljeringsgrad av den  

miljökonsekvensbeskrivning som kommer tas fram hålls ett avgränsningssamråd.  

Avgränsningssamrådet ger möjlighet för Trafikverket att ta till vara på och bemöta  

synpunkter och idéer från berörda parter, i syfte att förbättra 

miljöbedömningsprocessen.  

 

Remiss skickas till berörda statliga myndigheter, länstransportplaneupprättare, 

länsstyrelser och kommuner m.fl. Detta breda remissutskick föranleds av att planen 

berör samtliga Sveriges kommuner och län, som därför bör ges möjlighet att yttra sig. 

Notera att remissen avser avgränsningar och metod för den miljöbedömning som 

kommer att göras i samband med att Trafikverket tar fram ett förslag på plan, och 

alltså inte planen i sig. 

 

Utvecklingsstrategens skrivelse 2017-02-22 föreligger.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen avstår från att yttra sig kring Remiss - avgränsningssamråd 

för miljöbedömning av nationell plan för transportsystemet 2018/2029.  
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§ 34 

  

Medborgarförslag - Marknadsföra kommunens tillgångar som avser villatomter 

och industrimark avseende näringslivet inom närområdet och Göteborg samt 

Norges tätorter vilka har tågförbindelse med Ed, Dnr 2016-000377 

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har remitterat rubricerat medborgarförslag till kommunstyrelsen 

för beredning av förslag till svar på medborgarförslaget och arbetsutskottet har 

remitterar åt samhällsbyggnadschef att i samråd med näringslivsstrateg ta fram förslag 

till medborgarförslag med beaktande av bland annat samarbetet inom Position väst.  

 

Samhällsbyggnadschefens förslag till svar 2017-02-17 på medborgarförslaget, där de 

olika delarna i medborgarförslaget besvaras, föreligger.  

 

Beslutsförslag 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besvara rubricerat 

medborgarförslag i enlighet med samhällsbyggnadschefens skrivelse 2017-02-

17.  
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§ 35 

  

Upprustning av badplats vid centrum i Dals-Ed inför sommaren 2017, Dnr 2016-

000286 

 

Sammanfattning 

2016 införskaffades en ny flytbrygga till badplatsen i Lilla Le. Kostnaden för ny 

brygga med hopptorn och badstegar hamnar på närmare 300 000 kronor vilket finns 

avsatt i budget. Den summa som avsatts för byte av brygga räcker dock inte till riktigt 

för de arbeten som måste utföras i samband med bytet. Med det avses rivning av 

befintlig brygga och uppförande av ny brygga ut till flytbryggan. 

 

Under hösten samrådde arbetsutskottet med samhällsbyggnadschefen om en 

upprustning skall göras i samband med att den nya bryggan kommer på plats. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog därför åt samhällsbyggnadschef att 

återkomma med förslag till ytterligare åtgärder som kan lyfta badplatsen ur 

attraktivitetssynpunkt med förslag om finansiering via medel ur KS objektsreserv.  

 

Samhällsbyggnadschefens förslag till åtgärder med finansiering föreligger. 

Omklädningsrummen är i behov av att fräschas upp invändigt. Även en del utvändig 

målning behöver göras på fastigheten. De räcken som idag finns runt badplatsen är 

dåliga och behöver bytas. Det beräknas att kosta ytterligare 300 000 kronor för att 

färdigställa bryggorna samt göra nödvändiga målarbeten och byta staket runt 

badplatsen. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt tekniska kontoret att genomföra åtgärder 

vid den centrala badplasten i enlighet med samhällsbyggnadschefens förslag. 

Finansiering av åtgärderna om 300 000 kronor, ska ske genom 

kommunstyrelsens objektreserv.  

 

- Kommunstyrelsen emotser en återkoppling avseende upprustningsbehov och 

planering av övriga kommunala badplatser.  
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§ 36 

  

Återvinningsstation Nössemark - behov av investeringsmedel, Dnr 2017-000098 

 

Sammanfattning 

Kommunens återvinningsstation i Nössemark har varit placerad på sågverkets mark 

sedan några år tillbaka. För drygt en månad sedan meddelade ägarna att de behöver 

marken för egen del för placering av flisupplag på platsen. Tekniska kontoret har 

identifierat en lämplig alternativ plats på kommunens mark strax norr om nuvarande 

placering öster om landsvägen. Ansökan är gjord hos Trafikverket om att få anlägga 

en ny utfart på den nya platsen och beslut om tillstånd väntas inom kort. Ansökan om 

bygglov har också lämnats in och ärendet är under behandling. 

 

I avvaktan på den nya platsen har återvinningscontainrarna tillfälligt placerats på 

idrottsföreningens parkeringsplats vid fotbollsplanen. I samband med detta har 

tekniska kontoret utlovat visst underhåll på vägen till idrottsplatsen.  

 

Samhällsbyggnadschefens förslag till ny placering, iordningsställande av marken och 

finansiering föreligger. Medel behövs för flyttning av containrar samt 

tillståndsavgifter, kostnader för anläggning av ny uppställningsplats samt staket och 

åtgärder av väg. Kostnaden beräknas uppgå till cirka 200 000 kronor totalt.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt tekniska kontoret att genomföra 

åtgärderna i enlighet med samhällsbyggnadschefens förslag för säkerställande 

av återvinningsstationen i Nössemark. Finansiering av åtgärderna om 200 000 

kronor, ska ske genom kommunstyrelsens objektreserv. 
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§ 37 

  

Information till Kommunstyrelsen, Dnr 9230 

 

Anders Wockatz, digitaliseringsstrateg, informerar om uppdraget över två år för att 

utveckla digitaliseringen i viktiga processer för kommunens verksamheter. För 

närvarande genomför Wockatz en nulägesanalys.  

 

Linda Blomgren, folkhälsostrateg, genomför folkhälsoutbildning och presentation av 

folkhälsoarbetet för kommunstyrelsens ledamöter vid dagens sammanträde.  
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§ 38 

  

Rapport från Kommunalförbunden, Dnr 14270 

 

Dalslands miljö- och energiförbund, 4 maj möte med direktionen med bland annat 

gemensam utbildning med miljönämnden om avloppsfrågor och med fokus på 

anskilda avlopp.  

 

Fyrbodals kommunalförbund, möte den 16 mars med bland annat internkontrollplan, 

årsredovisning 2016 som nu kommer till kommunerna för behandling, 

kommunakademin väst för utvecklad samverkan med Högskolan väst, reviderad 

förbundsordning och arvodesreglementet, försörjning av personliga hjälpmedel som 

kommer till kommunerna för yttrande, genomlysning av förbundets verksamhet med 

målsättning om slutgiltigt beslut den 8 juni.  
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§ 39 

  

Anmälan av delegationsbeslut KS 170329, Dnr 30092 

 

Ekonomichef Lars Hustoft 

 Avtal - Diskrumsprodukter - UH-2016-7. Delegation 2017-28 

 Kontrakt upphandling, kommunens godkännande tilldelning - 

Omhändertagande av hushållsavfall - UH-2016-66. Delegation 2017-29 

 

Teknisk chef Per Andreasson 

 Ansökan om grävtillstånd i allmän platsmark – Ängsvägen 26. Delegation 

2017-26 

 Trafikanordningsplan – Ängsvägen 26. Delegation 2017-27 

 Yttrande om undantag från trafikförordningen – Dals-Ed Industrigatan – 

Jordbrovägen. Delegation 2017-33 

 

Tf Personalchef/Personalstrateg Jennie Strandberg Olsson 

 Beslut gällande lönetillägg för vikarierande arbetsledare 2017-01-01 - 2017-

07-31 - Daniel Eriksson. Delegation 2017-31 

 

Kommunkansliet Anett Isaksson 

 Parkeringstillstånd 3 2017 - Sekretess enligt 26 kap 1 §. Delegation 2017-30 

 Parkeringstillstånd 4 2017 - Sekretess enligt 26 kap 1 §. Delegation 2017-32 

 Parkeringstillstånd 4 2017 - Sekretess enligt 26 kap 1 §. Delegation 2017-34 
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§ 40 

  

Meddelande KS 170329, Dnr 30093 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 17:8 

Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid trafikskador på kommunala 

anläggningar.  
 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 17:10 

Förändrad miljöprövningsförordning och konsekvenser för taxan inom miljöbalkens 

område. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting 

SKL:s sammanträdesplan för 2018. 

 

Kommunala Handikapprådet  

Sammanträdesprotokoll 2017-02-17. 

 

Kommunala Pensionärsrådet 

Sammanträdesprotokoll 2017-02-17. 

 

Dalslands Miljö- och Energinämnd  

Sammanträdesprotokoll 2017-03-16. 

 

Diarienr KS 17/65.008 – Folkhälsorådet 

Sammanträdesprotokoll 2017-02-10. 

 

Diarienr KS 94/494 – Socialnämndens arbetsutskott 

Protokollsutdrag 2017-03-07 § 41 – Övriga frågor – Regler flexibel arbetstid vid 

Edsgärdets sjukhem  

 

Diarienr KS 17/78.100 – Polismyndigheten, Polisregion Väst 

Anmälan samt underrättelse om beslut gällande stöld av mobiltelefon från 

Utvecklingcenter. 

 

Diarienr KS 17/56.232 

Delegationsbeslut 2017-01-28 § 16 – Bygglov för uppsättning av skylt (fasadändring) 

– ED 1:34. 

 

Diarienr KS 16/355.239 – Plan- och byggnadsnämnden 

Delegationsbeslut 2017-01-31 § 20 – Slutbesked – Tidsbegränsat bygglov för 

nybyggnad (flyttning) av skolbyggnadsmodul – ED 1:25. 
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forts. § 40 

 

Diarienr KS 17/55.238 – Plan- och byggnadsnämnden   

Delegationsbeslut 2017-02-06 § 22 – Marklov och startbesked – Marklov – ÄNG 

10:1. 

 

Diarienr KS 16/345.239 – Plan- och byggnadsnämnden 
Delegationsbeslut 2017-02-17 § 28 – Slutbesked – Bygglov för nybyggnad av 

förskola – ED 10:57. 

 

Diarienr KS 16/396.232 – Plan- och byggnadsnämnden 

Protokollsutdrag 2017-03-02 § 22 – Beslut om byggsanktionsavgift för att ha påbörjat 

nybyggnad utan startbesked – ULLERÖN 1:44. 

 

Diarienr KS 17/44.231 – Plan- och byggkontoret 

Meddelande enligt 9 kap 41 b § plan- och bygglagen (2010:900) – Bygglov för 

nybyggnad av tvåbostadshus – ED 4:162 

 

Diarienr KS 17/93.232 – Plan- och byggkontoret 

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

kiosk med förråd med garderob/förråd – TÖFTEDALS-HÖGEN 1:3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


