
 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(31) 

Sammanträdesdatum 

2017-06-07 
 

 

  

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Kommmunhuset, Stora Le, onsdagen den 7 juni 2017 klockan 8.00 – 12.00 

Beslutande Ledamöter 

Martin Carling (C), Ordförande 

Elisabet Forsdahl (C) 

Ture Olsson (C) 

Tommy Olsson (KD) 

Andreas Nilsson (M) 

Per-Erik Norlin (S), 1:e vice ordförande 

Carina Halmberg (S) 

Jan-Gunnar Eliasson (S) 

 

 Ersättare 

Åke Jansson (C) 

Lennart Lundgren (C) 

Curt-Åke Sandberg (S) 

 

Övriga närvarande Agneta Johansson, kommunchef 

Lars Hustoft, ekonomichef §§ 55 – 58 

Jan Lindgren, IT-avdelningen Färgelanda § 72 

Justerare Carina Halmberg 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 7 juni, klockan 12.00  

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 55-75 

 Jonas Olsson  

 Ordförande 

  

 Martin Carling  

 Justerare 

  

 Carina Halmberg  

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2017-06-07 

Datum då anslaget sätts upp 2017-06-07 Datum då anslaget tas ned 2017-07-05 

Förvaringsplats för protokollet Närarkiv 

 

Underskrift 
  

 Jonas Olsson  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(31) 

Sammanträdesdatum 

2017-06-07 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

§ 55 Dnr 2017-000037 041 
Budget och mål 2018, plan 2019-2020 ..................................................................... 4 

§ 56 Dnr 2017-000067 042 
Budgetuppföljning 2017 ......................................................................................... 8 

§ 57 Dnr 2016-000025 003 
Internkontroll - Plan 2016/uppföljning 2016 ............................................................. 9 

§ 58 Dnr 2017-000036 003 
Internkontroll - Plan 2017/uppföljning 2017 ........................................................... 10 

§ 59 Dnr 2017-000154 042 
Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2016 - Samordningsförbundet 

Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng.............................................................. 11 

§ 60 Dnr 2017-000177 042 
Årsredovisning 2016 - Fyrbodals kommunalförbund ................................................ 12 

§ 61 Dnr 2017-000156 003 
Ändringar i Fyrbodals förbundsordning .................................................................. 13 

§ 62 Dnr 2016-000015 214 
Samråd - Detaljplan för Ed 2:212 och 1:211 (Linden), Eds tätort, Dals-Eds 

kommun, Västra Götalands län - BYGGD-2015-144.214 ......................................... 14 

§ 63 Dnr 2017-000099 340 
Samråd för Blå Översiktsplan för Norra Bohuslän gällande havsområdena i 

Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekils kommuner ................................................ 15 

§ 64 Dnr 2017-000092 450 
Naturvårdsverkets redovisning av två uppdrag - Förbättrad avfallsstatistik 

och spårbarhetssystem för farligt avfall och Icke-farligt byggnads- och 

rivningsavfall ...................................................................................................... 16 

§ 65 Dnr 2017-000112 200 
REMISS Boverkets rapport 2017:3 - Anpassning av svensk rätt till EU-

förordningen om linbaneanläggningar .................................................................... 17 

§ 66 Dnr 2016-000294 730 
Remissutkast - Äldreomsorgsplan 2017 - 2022 ........................................................ 18 

§ 67 Dnr 2017-000182 023 
Biträdande räddningschef ..................................................................................... 19 

§ 68 Dnr 2017-000101 330 
Medborgarförslag - Placera en fastgjuten soffa på spåret rakt ovanför 

spelplatsen Carl XII ............................................................................................. 21 

§ 69 Dnr 2017-000191 042 
Årsredovisning 2016 - Stiftelsen Hugo Berglunds Donation ..................................... 22 

§ 70 Dnr 2017-000209 042 
Årsredovisning 2016 - Hjalmar och Selma Martinssons fond m.fl. ............................. 23 

§ 71 Dnr 2017-000208 042 
Årsredovisning 2016 - Stiftelsen Ester och Conrad Carlssons hjälpfond ..................... 24 

§ 72 Dnr 9230 
Information till Kommunstyrelsen ......................................................................... 25 

§ 73 Dnr 14270 
Rapport från Kommunalförbunden ........................................................................ 26 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(31) 

Sammanträdesdatum 

2017-06-07 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 74 Dnr 30775 
Anmälan av delegationsbeslut KS 170607 .............................................................. 27 

§ 75 Dnr 30776 
Meddelande KS 170607 ....................................................................................... 28 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(31) 

Sammanträdesdatum 

2017-06-07 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 55 Dnr 2017-000037 041 

Budget och mål 2018, plan 2019-2020 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar förslag till riktlinjer och ramar 

för perioden 2018-2020 inför kommunstyrelsens beredning av ärendet den 7 

juni och kommunfullmäktige den 21 juni.  

 

Långtidsprognos över befolkningsutvecklingen i kommunen tillsammans 

med Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) skatteprognos 2017-02-16 

och prisindex för kommunal verksamhet samt beräkning av resursfördelning 

avseende barnomsorg, skola och social omsorg låg till grund för den remiss 

som gick ut till nämnderna från budgetberedningen för synpunkter 2017-03-

22. I remissförslaget fanns ett antal budgetmässiga åtgärder för att uppnå 

balans 2018 samt ej riktade budgetanpassningar för åren 2019-2020. 

 

I dialog med nämnderna och i samband med remissförfarandet har 

framkommit att det finns ett antal stora utmaningar som är svåra för 

nämnderna att hantera på kort sikt.  

 

SKL har i cirkulär 17:18 2017-04-27 gjort en ny bedömning av 

skatteunderlagets utveckling för åren 2016-2020 som visar en marginell 

förbättring jämfört med februariprognosen. Framförallt är det en förbättring 

avseende utfallet 2016 samt bedömningen för 2018 som utgör den totala 

förbättringen. SKL har även gjort en preliminär beräkning av 2018 års 

kostnadsutjämning med hjälp av uppdaterat underlag från Statistiska 

centralbyrån (SCB) samt en tidig prognos för utfallet i LSS-utjämningen 

2018 som baseras på 2016 års ekonomiska utfall för de flesta kommuner. 

Utöver detta finns även nya beräkningar avseende kommunernas intäkter 

från fastighetsavgift. 

 

Beräkningarna visar sammantaget ett betydligt bättre utfall för Dals-Eds 

kommun än de tidigare beräkningar som funnits. Inklusive den något bättre 

skatteunderlagsprognosen så beräknas skatter och generella bidrag vara 8,4 

mkr bättre för 2018 än tidigare beräkningar. För åren 2019 och 2020 är 

motsvarande förbättring 8,6 mkr respektive 8,8 mkr. 

 

Med ovanstående förutsättningar som utgångspunkt har kommunlednings- 

gruppen tagit fram följande förslag avseende driftbudgeten för perioden: 
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forts. § 55 

 

 
 

Den sammanställda resultatbudgeten för planperioden skulle således se ut 

enligt följande: 
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forts. § 55 

 

Med ovan angivna förutsättningar föreslås följande ramar för respektive 

nämnd avseende verksamhetsåret 2018: 

 

 
 

Vid dagens sammanträde genomförs budgetdialog med nämndernas 

arbetsutskott och berörda tjänstemän utifrån de nya budgetförutsättningarna 

och nämndernas utmaningar.  

 

Riktlinjer och budgetramar för den aktuella planperioden, behandlas i nästa 

steg i kommunstyrelsen den 7 juni och kommunfullmäktige den 21 juni.  
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forts. § 55 

    

Beslutsunderlag 

Tjänstemannaberedning budget 2018, plan 2019-2020 – ekonomichef 

Nämndernas yttrande      

 

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till riktlinjer och 

ramar för budget 2018 samt planer 2019-2020 med följande 

kompletteringar:  

 

Resultat 2018 ska uppgå till minst 1,3 miljoner kronor.  

 

Nämnder och förvaltningar har att utifrån strategi för 

långsiktigt hållbar ekonomi och verksamhet, arbeta fram 

grunduppdrag och relevanta nyckeltal för respektive 

verksamhet.  

 

Dialog kring investeringsbehovet och underlag för 

investeringsbudget samt taxor och avgifter 2018, genomförs i 

en process under hösten 2017 i samband med nämndernas 

budgetarbete inför slutgiltigt budgetbeslut i november.  
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§ 56 Dnr 2017-000067 042 

Budgetuppföljning 2017 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-05-17 att godkänna kvartalsrapport 1 

med helårsprognos för Dals-Eds kommun men uppdrog samtidigt till 

socialnämnden att till kommunstyrelsen den 7 juni redovisa de åtgärder med 

konsekvensbeskrivning som nämnden avser att vidta för att uppnå 

ekonomisk balans.  

 

Socialnämndens redovisning, protokoll 2017-05-23, föreligger. 

Socialnämnden har efter april månads ekonomiska uppföljning ett 

prognostiserat underskott om ca 1, 6 mkr vid årets slut. Orsaken till 

underskottet kan i hög grad härledas till IFO:s kostnader för placering av 

barn och unga samt i något fall en vuxen med beroendeproblematik. 

Socialnämndens redovisning av åtgärder motsvarar det prognostiserade 

underskottet. Nämnden bedömer dock att ytterligare anpassningar inte är  

möjliga utan att det medför omfattande kvalitetsänkningar och risk för 

skada både för den enskilde brukaren och hos våra medarbetare.  

 

Kommunchefen har haft dialog med socialchefen om det prognostiserade 

underskottet i nämnden och de förslag till åtgärder som finns och viss 

osäkerhet  

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen tar del av redovisningen och uppdrar åt 

kommunchef att i dialog med socialchefen bevaka de åtgärder som 

förvaltningen har att arbeta med utifrån den osäkerhet som finns 

kring effekterna av åtgärderna.      
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Kommunchef 
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§ 57 Dnr 2016-000025 003 

Internkontroll - uppföljning 2016 

Sammanfattning av ärendet 

Dals-Eds kommun antog 2003-11-19, § 99, reglemente för internkontroll. 

Reglementet syftar till att nämnder och styrelser upprätthåller en 

tillfredsställande intern kontroll. Kommunstyrelsen har det övergripande 

ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. Nämnderna har det 

yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive nämnd. 

Reglementet beskriver även ansvarsfördelning för förvaltningschef, 

verksamhetsansvariga och övriga anställda. 

 

Resultatet från uppföljningen ska redovisas till kommunstyrelsen och 

kommunens revisorer. Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från 

nämndernas uppföljningsrapporter genomföra utvärdering och vid behov 

initiera förbättringar. Kommunstyrelsen har också att informera sig om den 

interna kontrollen i Edshus AB. 

 

Uppföljning av internkontrollplan 2016 föreligger vid dagens sammanträde 

från kommunstyrelsen där prioritering av olika objekt för granskning under 

året framkommer.  

 

Beslutsunderlag 

Internkontrollplan 2016, kvartal 4 kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen godkänner föreliggande uppföljning av 

internkontrollplan 2016 för kommunstyrelsens del.  

 

- Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att i sin fortsatta granskning, 

prioritera upprättandet av mobiltelefonpolicy. Riktlinjerna för 

representation bör också revideras så att dessa är anpassade och 

ändamålsenliga. Kommunstyrelsen uppmanar även alla förvaltningar att 

anamma inköpspolicy och göra inköp mot de avtalsleverantörer som 

finns.   

 

Expedieras till 

Kommunchef 

Ekonomichef 

IT-chef 
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§ 58 Dnr 2017-000036 003 

Internkontroll - Plan 2017 

Sammanfattning av ärendet 

Dals-Eds kommun antog 2003-11-19, § 99, reglemente för internkontroll. 

Reglementet syftar till att nämnder och styrelser upprätthåller en 

tillfredsställande intern kontroll. Kommunstyrelsen har det övergripande 

ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. Nämnderna har det 

yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive nämnd. 

Reglementet beskriver även ansvarsfördelning för förvaltningschef, 

verksamhetsansvariga och övriga anställda. 

 

Varje nämnd ska årligen anta en plan för uppföljning av den interna 

kontrollen. Nämnden ska samtidigt ange när och hur redovisning av 

uppföljningen ska ske. Därutöver ska resultatet från uppföljningen redovisas 

till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Kommunstyrelsen ska med 

utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter genomföra utvärdering 

och vid behov initiera förbättringar. Kommunstyrelsen har också att 

informera sig om den interna kontrollen i Edshus AB. 

 

Kommunstyrelsen har vid dagens sammanträde att behandla plan för 

internkontrollen 2017 där prioritering av olika objekt för granskning under 

året framkommer för sin del.  

 

Beslutsunderlag 

Internkontrollplan 2017      

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen godkänner internkontrollplan 2017 för 

kommunstyrelsens del.  
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Kommunchef 

Ekonomichef 
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§ 59 Dnr 2017-000154 042 

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2016 - 

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, 

Årjäng 

Sammanfattning av ärendet 

Samordningsförbundet Norra Dalsland bildades 2005 av kommunerna 

Bengtsfors, Dals-Ed och Åmål samt Västra Götalandsregionen, 

Länsarbetsnämnden i Västra Götaland och Försäkringskassan. Den 1 januari 

2012 utvidgades förbundet med Landstinget i Värmland, Säffle och Årjängs 

kommuner 

 

Syftet med samordningen är att uppnå en effektivare resursanvändning och 

att utveckla en myndighetsgemensam organisering kring behov av 

arbetslivsinriktad rehabilitering. Målgruppen är personer som är i behov av 

samordnad rehabilitering.   

 

Samordningsförbundets årsredovisning 2016 föreligger 

 

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige godkänner för sin del årsredovisning 2016 för 

samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng 

samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet. 
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§ 60 Dnr 2017-000177 042 

Årsredovisning 2016 - Fyrbodals kommunalförbund 

Sammanfattning av ärendet 

Fyrbodals kommunalförbunds uppgift är att tillvarata kommunernas 

intressen inom Fyrbodals geografiska område, främja deras samverkan och 

tillhandahålla dem service. Syftet ska vara att stärka Fyrbodal och samverka 

för utveckling och effektivt resursutnyttjande.  

 

Årsredovisning 2016 för Fyrbodals kommunalförbund föreligger. 

 

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige godkänner för sin del årsredovisning 2016 för 

Fyrbodals Kommunalförbund samt beviljar förbundsdirektionen 

ansvarsfrihet. 
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§ 61 Dnr 2017-000156 003 

Ändringar i Fyrbodals förbundsordning 

Sammanfattning av ärendet 

Direktionen för Fyrbodals kommunalförbund beslutade den 16 mars 2017 att 

föreslå ändringar och förtydligande av förbundsordningen till 

medlemskommunernas fullmäktige.  

 

Bakgrunden till revideringen av förbundsordningen är dels att uppdatera 

förbundsordningen i sin helhet dels att förtydliga de 

arvodesprinciper som gäller för ordföranden i förbundet. 

 

Förslaget har översänts till kommunerna för handläggning i respektive 

kommuns fullmäktige.  

Beslutsförslag 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

föreliggande förslag till ändringar och förtydliganden av Fyrbodals 

förbundsordning.     
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§ 62 Dnr 2016-000015 214 

Detaljplan för Ed 2:212 och 1:211 (Linden), Eds tätort, Dals-

Eds kommun, Västra Götalands län - BYGGD-2015-144.214 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till detaljplan för Ed 2:212 och 1:211 (Linden), upprättat i maj 2016, 

har varit utställt för granskning under perioden 10 maj - 10 juni 2016. Ed 

1:212 har varit bebyggt med enbostadshus fram till år 2015 då det revs. Ed 

1:211 är bebyggt med flerbostadshus (trygghetsboende).  

Planens syfte är att göra det möjligt att bygga ytterligare flerbostadshus 

avsett för trygghets- senior- eller äldreboende. Planen medger möjlighet att 

sammankoppla ny huskropp med befintlig byggnad. Planen ska ge möjlighet 

att bygga i 3-4 våningar, med tillåtelse till suterrängvåning, och ska anpassas 

till befintlig byggnad.  

Efter granskning har en geoteknisk undersökning genomförts som visar att 

det är möjligt att uppföra byggnad med fyra våningar på fastigheten Ed 

1:212.  

Under granskningstiden har 7 yttranden inkommit som sammanställts i 

granskningsutlåtande 2017-03-09. Underrättelse och granskningsutlåtande 

har enligt 5 kap 24§ 2017-03-09 skickats till Länsstyrelsen och till dem som 

inte har fått sina synpunkter tillgodosedda. Då planförslaget inte har ändrats 

väsentligt, ställs det inte ut för ny granskning.     

Beslutsförslag 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att med stöd av PBL 

5 kap 27§ anta detaljplanen för Ed 1:211 och 1:212 
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§ 63 Dnr 2017-000099 340 

Samråd för Blå Översiktsplan för Norra Bohuslän gällande 

havsområdena i Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekils 

kommuner 

Sammanfattning av ärendet 

De fyra kommunerna i Norra Bohuslän - Strömstad, Tanum, Sotenäs och 

Lysekil arbetar gemensamt med en översiktsplan för kustvattendelen och 

territorialdelen av havet, dvs. det havsområde som innefattas av 

kommungränserna. Arbetet grundar sig på en längre tids samarbete med 

plan- och utvecklingsfrågor i havsbandet. Den blå översiktsplanen kommer 

att bli ett viktigt verktyg för att styra hur vi skall nyttja våra 

gemensamma resurser så att Norra Bohusläns kust och hav även i framtiden 

kommer att vara attraktivt för boende, verksamheter och besökare. 

 

Samrådet översänds härmed för att ge er möjlighet att ta del av och lämna 

synpunkter på samrådshandlingen.  

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen i Dals-Eds kommun, tar del av samrådsunderlaget 

och önskar de fyra kommunerna lycka till i det fortsatta 

utvecklingsarbetet.  
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§ 64 Dnr 2017-000092 450 

Naturvårdsverkets redovisning av två uppdrag - Förbättrad 

avfallsstatistik och spårbarhetssystem för farligt avfall och 

Icke-farligt byggnads- och rivningsavfall 

Sammanfattning av ärendet 

Utifrån Naturvårdsverkets redovisning har yttrande inkommit från 

miljökontoret som instämmer i behovet av förbättrad kontroll av 

avfallsflöden och avfallsmängder, men vill därutöver framföra ytterligare 

synpunkter som rör finansiering samt behov av vägledning gällande 

tillsynen.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen ställer sig bakom miljökontorets yttrande i ärendet 

som sitt eget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Naturvårdsverket 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(31) 

Sammanträdesdatum 

2017-06-07 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 65 Dnr 2017-000112 200 

REMISS Boverkets rapport 2017:3 - Anpassning av svensk 

rätt till EU-förordningen om linbaneanläggningar 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av rubricerad remiss har plan- och byggkontoret beretts 

tillfälle att inkomma med yttrande.   

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen avstår från att lämna yttrande i ärendet då 

kommunen saknar linbaneanläggningar 
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§ 66 Dnr 2016-000294 730 

Remissutkast - Äldreomsorgsplan 2017 - 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Av Socialtjänstlagen framgår att kommunen ska planera sina insatser för 

äldre (SOL 5 kap 6§). Planeringen ska göras i samverkan med hälso- och 

sjukvården samt andra samhällsorgan och involvera brukarorganisationer. 

Äldreomsorgsplanen är ett instrument för att; styra, förändra och förbättra 

kommunens äldreomsorg samt redovisa kommunens ambitioner med 

uppsatta mål och konkreta aktiviteter för äldreomsorgen.   

 

Socialnämnden har givit socialchef i uppdrag att arbeta fram en ny 

äldreomsorgsplan. Under perioden 2017 till 2022 ska planen vara 

vägledande i de politiska och verksamhetsmässiga besluten, men också 

finnas med i det dagliga arbetet. Planen ska vägleda verksamheternas 

utveckling de närmaste åren. Socialnämnden har tidigare remitterat planen 

till berörda parter och kommunstyrelsen har inkommit med yttrande. Efter 

beaktande av yttranden föreligger härmed socialnämndens förslag till 

antagande av planen i kommunfullmäktige.  

 

Vid dagens sammanträde uppmärksammas att det statistiska underlaget i 

Äldreomsorgsplanen bygger på SCB:s prognos. I kommunens budgetarbete 

används Statisticons prognoser vilket bland annat ligger till grund för 

ramtilldelningar.  

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till 

socialnämnden för omräkning av beräkningsmodell med 

prognosutfall utifrån Statisticons prognos.  
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§ 67 Dnr 2017-000182 023 

Biträdande räddningschef 

Sammanfattning av ärendet 

Räddningschefens ansvar är omfattande och alla arbetsuppgifter hinns 

inte med såsom verksamheten är organiserad för närvarande. 

Kommunchefens tjänsteskrivelse föreligger. Utifrån det ansvar som 

finns på verksamheten bedöms en rimlig nivå för att klara uppdraget på 

räddningstjänsten Dals-Ed, med avseende på belastning och sårbarhet, 

vara 3,0 heltidtjänster; 1,0 räddningschef, 1,0 biträdande/stf 

räddningschef samt 1,0 materiel/fordonsansvarig. En nyinrättad tjänst i 

form av biträdande räddningschef skulle då ansvara för utbildning, 

avlasta räddningschefen med ett antal arbetsuppgifter samt vara 

fullgod ställföreträdare vid räddningschefens frånvaro, såsom sjukdom, 

semester och annan ledighet.  

Ovanstående skulle innebära en utökning av bemanningen, som kräver 

ett ramtillskott. Med vetskap om att kommunen generellt står inför ett 

behov av att bromsa nettokostnadsutvecklingen, föreslås istället en 

mindre utökning tills vidare, som kan finansieras av att 

räddningstjänsten under några år har genererat ett visst 

intäktsöverskott. Det räcker till en 50-procentig tjänst, som 

tillsammans med utbildningssamordnartjänsten skulle ge möjlighet att 

tillsätta en 70-procentig tjänst. Det är dock svårt att rekrytera rätt 

kompetens på endast 70 procent, smärtgränsen går runt 80 procent. 

Därför ligger förslaget på 80 procent, då det skulle innebära en 

potential att öka intäktssidan ytterligare, bland annat genom att kunna 

tillgodose behovet av fler tillsyner.  

Finansiering sker inom egen budgetram, utifrån en potential att öka 

intäktssidan. Detta innebär ett visst mått av risktagande, i synnerhet 

under en uppbyggnadsfas om ett till två år, tills organisationen har 

stabiliserats.  

Information och dialog enligt § 19 MBL skedde den 9 maj. 

Förhandling enligt § 11 MBL är planerad till 1 juni. 

Beslutsunderlag 

Tjsk kommunchef 2017-05-24      
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forts. § 67 

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt samhällsbyggnadschefen att 

tillsammans med räddningschefen utreda frågan om utökad extern 

samverkan eller samordning med andra räddningstjänster. 

 

- Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchef att se över 

regelverk/beslut kring att anställningar av nya tjänster ska beslutas av 

kommunfullmäktige.  

 

Beslutsförslag 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta inrätta en 

80-procentig tillsvidaretjänst inom räddningstjänsten, som biträdande 

räddningschef underställd räddningschefen. Finansiering sker inom 

egen budgetram. 
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§ 68 Dnr 2017-000101 330 

Medborgarförslag - Placera en fastgjuten soffa på spåret rakt 

ovanför spelplatsen Carl XII 

Sammanfattning av ärendet 

Rubricerat medborgarförslag har inkommit 170322 för behandling i 

kommunstyrelsen. Vid arbetsutskottets sammanträde har dialog förts med 

samhällsbyggnadschefen om förutsättningarna för att tillgodose förslaget.   

Beslutsförslag 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tillstyrka 

medborgarförslaget genom att uppdra åt tekniska kontoret att uppföra 

en soffa på lämplig plats i det föreslagna området. 
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§ 69 Dnr 2017-000191 042 

Årsredovisning 2016 - Stiftelsen Hugo Berglunds Donation 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till årsredovisning 2016 föreligger avseende Hugo Berglunds 

donation.  

 

Styrelsen för stiftelsen har för sin del godkänt förslaget till årsredovisning. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att för sin del godkänna förslag till 

årsredovisning 2016 avseende Hugo Berglunds donation. 
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§ 70 Dnr 2017-000209 042 

Årsredovisning 2016 - Hjalmar och Selma Martinssons fond 

m.fl.  

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till årsredovisning 2016 föreligger avseende Christina Johanssons 

fond, Hjalmar och Selma Martinssons fond, Hulda Kristina Norgrens fond, 

Ingeborg Johannessons fond, Skolsamfonden samt Sociala samfonden. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att för sin del godkänna förslag till 

årsredovisning för 2016 avseende Christina Johanssons fond, 

Hjalmar och Selma Martinssons fond, Hulda Kristina Norgrens fond, 

Ingeborg Johannessons fond, Skolsamfonden samt Sociala 

samfonden. 

 

- Kommunstyrelsen påminner om tidigare uppdrag om översyn av 

fonderna och eventuell permutation, till fondens ekonom.  
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§ 71 Dnr 2017-000208 042 

Årsredovisning 2016 - Stiftelsen Ester och Conrad Carlssons 

hjälpfond 

Sammanfattning 

Förslag till årsredovisning 2016 föreligger avseende Stiftelsen Ester och 

Conrad Carlssons hjälpfond. 

 

Styrelsen har för sin del godkänt förslaget till årsredovisning. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att för sin del godkänna förslag till 

årsredovisning 2016 för Stiftelsen Ester och Conrad Carlssons 

hjälpfond. 

 

- Kommunstyrelsen påminner om tidigare uppdrag om översyn av 

fonderna och eventuell permutation, till fondens ekonom.  
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§ 72 Dnr 9230  

Information till Kommunstyrelsen 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens ordförande informerar om utredningsprocessen kring VA 

Nössemark som återkommer som ärenden på kommunstyrelsens 

arbetsutskott 2017-06-14.  

Jan Lindgren, IT-avdelningen Färgelanda, informerar om IT utredning kring 

framtida samverkan på IT-området.  
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§ 73 Dnr 14270  

Rapport från Kommunalförbunden 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande informerar om ärenden på kommande 

direktionsmöte under morgondagen som bland annat innehåller 

avgiftshöjning för förbundets fortsatta verksamhet samt anpassning av 

organisationen för att klara budgetramar.  

Kommunstyrelsens vice ordförande informerar om direktionsmöte för 

Dalslands miljö- och energiförbund under föregående vecka med bland annat 

behandling av budget 2018.  
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§ 74 Dnr 30775  

Anmälan av delegationsbeslut KS 170607 

Sammanfattning av ärendet 

Tf personalchef/personalstrateg Jennie Strandberg Olsson 

 Beslut gällande lönetillägg för uppdrag som arbetslagsledare –  

Madeleine Bryngelsson. Delegation 2017-67 

 

Teknisk chef Per Andreasson 

 Ansökan om grävtillstånd i allmän platsmark samt generell TA-plan - 

Björkhaget 3. Delegation 2017-63 

 Yttrande om undantag från trafikförordningen - tung transport - TRV 

2017/42673. Delegation 2017-64 

 Beslut om tillfälliga lokala trafikföreskrifter att gälla vid 

Nostalgimässan lördag 27 maj 2017. Delegation 2017-65 

 

Räddningschef Per Sandström 

 Beslut att fastighetsägaren själv får utföra rengöring av 

förbränningsanordningar med tillhörande rökkanarler- RÖLANDA 

PRÄSTGÅRD 1:3. Delegation 2017-61 

 Beslut om att fastighetsägaren själv får utföra rengöring av 

förbränningsanordningar med tillhörande rökkanaler - ÖDEBYN 

1:49.  

Delegation 2017-66 

 Yttrande om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter – 

Nationaldagsfirande. Delegation 2017-68 

 Yttrande angående ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och 

lokala föreskrifter – Nostalgimässa samt dans på kvällen den 27-28 

maj 2017. 

 

Kommunkansliet Anett Isaksson 

 Parkeringstillstånd 8 2017 - Sekretess enligt 26 kap 1 § - Delegation 

2017-62. 
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§ 75 Dnr 30776  

Meddelande KS 170607 

Sammanfattning av ärendet 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 17:9 

Arbetsdomstolens dom 2016 nr. 76 om förhandlingsskyldighet vid 

omorganisation. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 17:15 

Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser samt bilagor till 

AB. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 17:16 

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. – 

HÖK 16 – Prolongerad – med Svenska Kommunalarbetareförbundet. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 17:17 

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. – 

HÖK 17 – med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 17:18 

Budgetförutsättningar för åren 2017-2020. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 17:19 

Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och 

anhörigvårdare – PAN 16 – Prolongerad – med Svenska 

Kommunalarbetareförbundet. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 17:20 

Definitivt omsorgsprisindex (OPI) 2017. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 17:21 

Arbetsdomstolens dom 2017 nr. 7 angående uppsägning i strid med 

föräldraledighetslagens missgynnandeförbud. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 17:22 

Sotningsindex 2017. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 17:23 

Feriejobb/sommarjobb 2017. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 17:24 

Preliminära arbetsgivaravgifter och PO-pålägg för kommunerna år 2018. 
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forts § 75 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 17:25 

Arbetsgivares skyldighet att kontrollera utlännings rätt att arbeta i Sverige. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 17:26 

Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i 

arbetsmarknadspolitiska insatser, BEA T, Bestämmelser för arbetstagare i 

utbildnings- och introduktionsanställning, BUI T, Bestämmelser för 

arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning, BAL T och Bestämmelser 

för traineejobb T. 

 

Socialnämnden/Dals-Eds kommun 

Socialnämnden § 37 2017-04-26 – Övriga frågor gällande uppdatering av 

samverkan mellan primärvården och kommunen samt problemet med att 

ladda upp handlingar på nämndsmöten. 

 

Socialnämnden/Dals-Eds kommun 

Socialnämnden § 45 2017-05-23 – Ersättningsnivå för hemtjänst och 

hemsjukvård i annan kommun 2017. 

 

Dalslands Miljö- & Energinämnd 

Sammanträdesprotokoll 2017-04-20, §§ 22-28. 

Sammanträdesprotokoll 2017-04-20, §§ 29-32. 

 

Kommunala Handikapprådet 

Sammanträdesprotokoll 2017-04-21. 

 

Kommunala Pensionärsrådet 

Sammanträdesprotokoll 2017-04-21. 

 

Diarienr KS 15/220.500 – Västtrafik AB 

Trafikplan 2018: Återkoppling gällande förslag på trafikförändringar. 

 

Diarienr KS 14/02.130 - Socialnämnden 

Beslut SN § 47 2017-05-23 – EKB som blir åldersuppskrivna. 

 

Diarienr KS 17/149.232 – Plan- och byggkontoret 

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

Bygglov för nybyggnad av förråd har beviljats på fastigheten ED 2:27. 
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Diarienr KS 17/172.231 – Plan- och byggkontoret 

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

Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus har beviljats på fastigheten 

HÅBOLS-HULT 1:50. 

 

Diarienr KS 17/163.239 – Plan- och byggkontoret 

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

Bygglov för nybyggnad av lager-/industribyggnad /kutterspånmagasin) har 

beviljats på fastigheten RÖRVIKEN 2:106. 

 

Diarienr KS 17/103.231 – Plan- och byggkontoret 

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

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus (4 st totalt) har beviljats på 

fastigheterna: 

ED 1:228, ED 1:229, ED 1:230, ED 1:231. 

 

Diarienr KS 17/109.231 – Plan- och byggkontoret 

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

Bygglov för nybyggnad av två flerbostadshus (radhus) har beviljats på 

fastigheten ED 1:121. 

 

Diarienr KS 17/180.231 – Plan- och byggkontoret 

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

Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med veranda och uterum har 

beviljats på fastigheten ÄNG 2:91. 

 

Diarienr KS 17/174.233 – Plan- och byggnadsnämnden 

Delegationsbeslut § 78, 2017-04-20 – Bygglov och startbesked – Bygglov 

för återvinningsstation – RÖRVIKEN 2:107. 

 

Diarienr KS 16/339.239 – Plan- och byggnadsnämnden 

Delegationsbeslut § 90, 2017-04-30 – Slutbesked – Bygglov för flyttning 

(nybyggnad) av lagertält – ED 4:21. 

 

Diarienr KS 17/93.232 – Plan- och byggnadsnämnden 

Delegationsbeslut § 73, 2017-04-06 – Bygglov och startbesked – Bygglov 

för tillbyggnad av kiosk (garderob/förråd) – TÖFTEDALS-HÖGEN 1:3. 

 

Diarienr KS 17/159.233 – Plan- och byggnadsnämnden 

Beslut PBN § 34 2017-04-11 – Tidsbegränsat bygglov och kommunicering 

inför beslut om byggsanktionsavgift – ÄNG 10:1. 
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Diarienr KS 17/119.233 – Plan- och byggnadsnämnden 

Delegationsbeslut § 82 2017-04-19 – Slutbesked – Tidsbegränsat bygglov 

för nybyggnad av skolbyggnadsmodul – ED 1:25. 

 

Diarienr KS 16/17.233 – Plan- och byggnadsnämnden 

Delegationsbeslut § 85 2017-04-18 – Interimistiskt slutbesked – Bygglov för 

om- och tillbyggnad av skolbyggnad – ED 1:25. 

 

Diarienr KS 16/210.233 – Plan- och byggnadsnämnden 

Delegationsbeslut § 83 2017-04-10 – Interimistiskt slutbesked (Etapp 1, hus 

2 och 3). 

Bygglov för om-/tillbyggnad av skolbyggnad – ÄNG 5:13. 

 

Diarienr KS 16/106.233 – Plan- och byggnadsnämnden 

Delegationsbeslut § 96 2017-05-10 – Startbesked – Bygglov för ombyggnad 

av äldreboende (Hagalid) – ED 1:193. 

 

 

 

 

 

 

 

 


