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§ 135 Dnr 2017-000307 043 

Taxor och avgifter 2018 - Dals-Eds kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnderna ska i samband med budgetarbetet för 2018 behandla de taxor 

och avgifter som hör till respektive nämnds ansvarsområde. Inför årets 

beredning ska nämndernas taxeförslag sammanställas i ett samlat dokument 

för ökad enhetlighet och jämförbarhet med föregående års taxor och avgifter.    

Förslag från FOKUS-nämnden, socialnämnden, plan- och byggnadsnämnden 

samt kommunstyrelsens förvaltningar föreligger. Kommunstyrelsen 

beslutade 2017-10-31 att återremittera ärendet om taxor och avgifter till 

ekonomichef för slutgiltig beredning inför beslut i kommunstyrelsen 2017-

11-29. Ekonomichefen föredrar ärendet.  

Beslutsunderlag 

Taxor och avgifter 2018 – Dals-Eds kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

- att besluta i enlighet med föreslagna taxor och avgifter 2018 

avseende kommunstyrelsens verksamhetsområde som omfattar 

såväl kommunledningsförvaltningen som samhällsbyggnads- 

förvaltningen.  

 

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige godkänner Taxor och avgifter 2018 Dals-

Eds kommun vilket innebär att besluta i enlighet med föreslagna 

taxor och avgifter avseende kommunstyrelsens 

verksamhetsområde, plan- och byggnadsnämndens 

verksamhetsområde, FOKUS-nämndens verksamhetsområde 

samt socialnämndens verksamhetsområde.  

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

KF 
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§ 136 Dnr 2017-000037 041 

Budget och mål 2018, plan 2019-2020 

Sammanfattning av ärendet 

Tjänstemannaberedningen, bestående av förvaltningscheferna samt ekonomi- 

och personalchef, har i ett första skede berett resursfördelning utifrån 

volymförändringar, lagändringar, löneprioriteringar samt indexering, med 

2017 års budgetramar som utgångspunkt. Budgetberedningen, tillsammans 

med nämndernas arbetsutskott och förvaltningsledningar, har därefter tagit 

del av tjänstemannaberedningens underlag och förslag till fördelning av 

ramar som remitteras till nämnderna. Nämnder och förvaltningar har i nästa 

steg lämnat remissvar till budgetberedningen med beskrivning av 

konsekvenser och åtgärder kring remissförslaget. 

Kommunfullmäktige godkände den 21 juni riktlinjer och ramar för budget 

2018 samt planer 2019-2020 enligt följande: ”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.”  

Nämnderna har redovisat utmaningar för kommande budgetår. Bland annat 

har socialnämnden ett totalt ofinansierat behov för 2018 som uppgår till 4,8 

mkr. Avstämning har även skett med förvaltningschef av 

investeringsbehovet inom samhällsbyggnadsförvaltningens budget. 

Budgetförslaget som nu läggs till kommunfullmäktige innehåller ett 

sparbeting inom posten ofördelat under finansförvaltningen att arbetas med 

under år 2018 och som kommunchefens ledningsgrupp ska arbeta fram 

förslag till åtgärder kring för att komma ned i kostnader som medger 

budgetföljsamhet under 2018. Därutöver krävs anpassningar i nämndernas 

ramar motsvarande 3 mkr under 2018 och 2,8 mkr under 2019.  

 

Utifrån SKL:s prognoser gällande prisindex för kommunal verksamhet som 

bland annat anger utvecklingen av arbetskraftskostnader för respektive år 

framgår i bedömningen 2017-09-28 att prognosen är 3,3 % för 2018, 3,1 % 

för 2019, samt 3,8 % för 2020. Prognosen grundas dock inte i Dals-Eds 

kommuns lokala lönebildning eller struktur. 

Inför löneöversyn 2018 är utgångsläget respektive avtals utfall, utöver detta 

avsätts en pott för tillkommande prioriteringar i syfte att skapa 

förutsättningar för att hantera snedsitsar samt prioritera specifika grupper, 

totalt avsätts 2,5 % per år för att hantera båda dessa delar. 
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forts. § 136 

 

Driftbudget 

Budgeten innebär att nämnderna tillförs totalt 7,8 mkr för 2018 samt 6,4 mkr 

respektive 3,2 mkr för åren 2019 och 2020. Av detta så ingår anpassningar 

på 4,2 mkr, respektive 4,3 mkr för åren 2018 och 2019. För år 2018 så har 

3,0 mkr av anpassningarna riktats till nämnderna med 1,9 mkr för FOKUS-

nämnden, 0,6 mkr för socialnämnden samt 0,5 mkr för KS – 

kommunledningsförvaltning. Kvarvarande anpassningar kommer att hanteras 

på kommunövergripande nivå med 1,2 mkr, 1,5 mkr respektive 5,5 mkr för 

åren 2018-2020. Dessa anpassningar handlar om digital transformation, 

inköp, resor, kost, städ, lokaler, översyn av förvaltningsorganisationen samt 

att arbeta för en positiv befolkningsutveckling i kommunen.  

 

I den föreslagna ramtilldelningen finns 1,8 mkr i gemensamt 

utvecklingsanslag per år under åren 2018-2020 att bland annat tillföras 

nämnderna efter bedömning av kommunstyrelsen som ett tillfälligt tillskott 

för att arbeta med att långsiktigt anpassa kostnaderna till rådande finansiella 

utrymme. Utvecklingsanslaget är tänkt att finnas kvar under hela 

planperioden. 

 

 

 
Budget 

2018 
Plan 2019 Plan 2020 

Finansförvaltning -295 318 -301 035 -307 248 

    

Ingående ram 0 9 568 13 310 

Löneökningspott 6 968 7 142 7 320 

Tidigareläggning kostnader för ombyggnation äldreboenden 3 800 -1 900 -1 900 

Anpassningar att hantera på kommunövergripande nivå -1 200 -1 500 -5 500 

Totalt ofördelat 9 568 13 310 13 230 

    

KF ingående ram 512 617 623 

Ökade revisionskostnader i samband med upphandling 100 0 0 

Indexuppräkning verksamhetens kostnader 5 6 6 

Kommunfullmäktige 617 623 629 

    

Valnämnd 150 5 5 

    

KS - Kommunledningsförvaltning ingående ram 28 815 28 450 27 638 

Ramförändring -500 -950 -250 
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Budget 

2018 
Plan 2019 Plan 2020 

Indexuppräkning verksamhetens intäkter -31 -31 -32 

Indexuppräkning verksamhetens kostnader 166 169 171 

KS - Kommunledningsförvaltning 28 450 27 638 27 527 

    

KS - Samhällsbyggnadsförvaltning ingående ram 13 432 14 798 15 332 

Ramförändring 1 650 -150 0 

Nettoöverskott flyktingmedel -482 482 0 

Indexuppräkning verksamhetens intäkter skattefinansierad verksamhet -198 -200 -202 

Indexuppräkning verksamhetens kostnader skattefinansierad verksamhet 396 402 408 

KS - Samhällsbyggnadsförvaltning 14 798 15 332 15 538 

    

Plan- och byggnadsnämnden ingående ram 2 136 2 140 2 144 

Ramförändring 0 0 0 

Indexuppräkning verksamhetens intäkter -6 -6 -6 

Indexuppräkning verksamhetens kostnader 10 10 11 

Plan- och byggnadsnämnden 2 140 2 144 2 149 

    

Socialnämnden ingående ram 116 874 120 211 122 218 

Ramförändring 3 090 1 755 409 

Indexuppräkning verksamhetens intäkter -190 -192 -194 

Indexuppräkning verksamhetens kostnader 437 444 451 

Socialnämnden 120 211 122 218 122 884 

    

FOKUS-nämnden ingående ram 121 968 119 384 118 520 

Ramförändring -2 562 -846 650 

Indexuppräkning verksamhetens intäkter -712 -719 -726 

Indexuppräkning verksamhetens kostnader 690 701 711 

FOKUS-nämnden 119 384 118 520 119 155 

    

Resultat 0 1 245 6 131 

    

Resultatmål 2 % av skatter och bidrag 6 013 6 181 6 421 

    

Differens mot resultatmål -6 013 -4 936 -290 
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forts. § 136 

 

Investeringsbudget 

För perioden 2018-2020 föreslås investeringar på totalt 120,9 mkr, utöver 

detta har kommunfullmäktige totalt beslutat om 157,2 mkr i 

investeringsanslag för 2017 (varav 88 mkr finansieras genom försäljningen 

av fastigheterna Edsgärdet och Hagalid till Edshus AB). För att klara 

finansieringen av tidigare beslutade investeringar finns upplåningsbeslut på 

totalt 35 mkr avseende nybyggnation av förskola. 

 

Föreliggande investeringsbudget/plan förutsätter upplåning avseende 

investeringar inom taxefinansierad verksamhet med 42,5 mkr. Efter 

planperioden beräknas den totala låneskulden uppgå till 161,9  mkr. 

 

FOKUS- och socialnämnden förväntas inrymma eventuella 

nettokostnadsökningar avseende ombyggnation av skolor och äldreboende 

samt nybyggnation av förskola inom tilldelad ram. Dock ska fortsatt dialog 

ske löpande med nämnderna kring förutsättningarna för detta. 

 

Belopp i tkr 
Budget 

2017 
Budget 

2018 
Plan 
2019 

Plan 
2020 

Skattefinansierat 55 209 63 400 12 500 15 000 

- därav Ej utfördelat 0 0 0 15 000 

- därav Kommunstyrelseförvaltning inventarier hela kommunen 
(ekonomichef) 

2 300 3 000 3 000  

- därav Kommunstyrelseförvaltning (Resecentrum) 3 387    

- därav Kommunstyrelseförvaltning (MSB) 1 035 1 000 0  

- därav Kommunstyrelsen (KS objektsreserv) 1 720 2 000 2 000  

- därav Kommunstyrelsen (KS-ordf objektsreserv) 800 400 400  

- därav Kommunstyrelseförvaltning (IT) 300 300 300  

- därav Samhällsbyggnadsförvaltning (fastighet skolor) 46 855 0 0 0 

- därav Samhällsbyggnadsförvaltning (fastighet förskola) 33 845 0 0 0 

- därav Samhällsbyggnadsförvaltning (fastighet äldreboende) 41 308 41 100 0 0 

- därav Samhällsbyggnadsförvaltning (fastighet försäljning 
Edsgärdet o Hagalid) 

-88 000 0 0 0 

- därav Samhällsbyggnadsförvaltning (fastighet LSS) 3 800 0 0 0 

- därav Samhällsbyggnadsförvaltning (fastighet skolrestaurang 
Haga) 

0 7 000 0 0 

- därav Samhällsbyggnadsförvaltning (övriga fastigheter) 3 557 5 050 3 500 0 

- därav Samhällsbyggnadsförvaltning (räddningstjänst) 600 900 1 100  

- därav Samhällsbyggnadsförvaltning (övrigt) 3 702 2 650 2 200  
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Belopp i tkr 
Budget 

2017 
Budget 

2018 
Plan 
2019 

Plan 
2020 

     

Taxefinansierat 12 998 20 000 10 000 0 

- därav Vatten- och avloppsverksamhet 12 168 19 550 9 550  

- därav Renhållningsverksamhet 830 450 450  

     

Exploateringsverksamhet 1 000 0 0 0 

- därav exploatering Orrvägen 0 0 0 0 

- därav sanering Bälnäs industriområde 1 000 0 0 0 

     

Totalt 69 207 83 400 22 500 15 000 

     

 

Resultatbudget 

Belopp i tkr 
Bokslut 

2016 
Budget 

2017 
Progno
s 2017 

Budget 
2018 

Plan 
2019 

Plan 
2020 

Verksamhetens intäkter 148 892 127 943 167 438 129 563 130 230 131 391 

Verksamhetens kostnader -413 
289 

-400 
775 

-446 
724 

-413 
377 

-418 
776 

-426 
069 

Avskrivningar -13 886 -13 784 -13 000 -14 500 -16 600 -17 300 

Verksamhetens nettokostnader -278 
284 

-286 
616 

-292 
286 

-298 
314 

-305 
146 

-311 
978 

       

Skatteintäkter 185 227 191 385 191 603 193 891 196 535 201 592 

Slutavräkning skatteintäkter -787 -1 443 -1 256 -843 0 0 

Generella statsbidrag och utjämning 94 333 92 615 89 567 96 155 101 044 108 005 

Fastighetsavgift 10 063 9 951 10 152 11 461 11 461 11 461 

Finansiella intäkter 214 50 350 50 50 50 

Finansiella kostnader -2 040 -2 700 -1 500 -2 400 -2 700 -3 000 

Resultat före extraordinära poster 8 726 3 242 -3 370 0 1 245 6 131 

       

Extraordinära intäkter       

Extraordinära kostnader       

Årets resultat 8 726 3 242 -3 370 0 1 245 6 131 
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forts. § 136 

Med anledning av budgetläget har kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 

september givit kommunchefen i uppdrag att ”genom ledningsgruppen ta 

fram förslag till åtgärder med konsekvenser, som motsvarar behovet av 

anpassningar och sparåtgärder för att uppnå budgetföljsamhet 2018. 

Förslag till sparåtgärder med konsekvenser ska redovisas till 

kommunstyrelsen under 2017.”   

Enligt ny reviderad tidplan för budgetprocessen under 2017 så ska detta 

redovisas för kommunstyrelsen på ett extrainsatt möte den 13 december. 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-15 att fastställa skattesatsen för 

2018 till 23,21 %. Fullmäktige beslutade även att i enlighet med 8 kap 6 § i 

kommunallagen och med hänvisning till budgetsituationen som kräver 

ytterligare beredning för att uppnå budgetföljsamhet, hänskjuta beslut om 

budget och mål 2018, plan 2019-2020 till kommunfullmäktige 2017-12-14.  

Sammanställning ramar 2018-2020, driftbudget, investeringsbudget, 

resultatbudget, finansieringsbudget, balansbudget, redovisas i dokumentet 

Budget 2018, plan 2019-2020. Ekonomichefen har i dokumentet tagit hänsyn 

till de nya budgetförutsättningarna enligt ovan och som stämts av under 

hösten i kommunchefens ledningsgrupp och nämndsamråd samt vid dagens 

överläggning och budgetberedning i kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ekonomichef 2017-10-24 

Budget 2018, plan 2019-2020 – förslag inför KS 2017-11-29 

Beslutsförslag 

Kommunfullmäktige beslutar godkänna föreliggande Budget 2018, plan 

2019-2020 vilket bland annat innebär: 

 

- att fastställa nämndernas ramar enligt redovisad sammanställning 

ovan avseende budget 2018, plan 2019-2020 

 

- att fastställa redovisad resultat-, finansierings- och balansbudget 

samt investeringsbudget/plan för perioden 2018-2020 

 

- att den del av anslaget som återfinns under ofördelat i 

ovanstående sammanställning läggs under kommunstyrelsens 

finansförvaltning att fördela utifrån respektive posts syfte 

 

- att det utöver ofördelat anslag enligt ovan under 

kommunstyrelsens finansförvaltning, fördelas ett 

anpassningskrav på nämnderna motsvarande totalt 3 mkr under 

2018 och 2,8 mkr under 2019 
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forts. § 136 

 

- att besluta om upplåning om maximalt 42,5 mkr under perioden 

avseende finansiering av investeringar inom taxekollektivens 

verksamheter (VA- och renhållning).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

KF 
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§ 137 Dnr 2017-000320 003 

Revidering av KS reglemente och delegationsordning 2017 

Sammanfattning av ärendet 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning beslutades så sent som 

2017-10-11 efter behov av förtydligande i roller och ansvar efter 

uppdelningen av kommunstyrelsens förvaltning i två förvaltningar; 

kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen samt 

några mindre justeringar och förtydliganden kring t ex 

personuppgiftsansvaret.  

Efter revideringen uppkom på förekommen anledning, nytt behov av 

ändringar i delegationsordningen i avsnittet kring personalärenden där MBL 

förhandlingar enligt §§ 11 och 19 gällande det egna verksamhetsområdet 

behöver kunna delegeras till ansvarig enhetschef.  

Beslutsunderlag 

Förslag till reviderad delegationsordning 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar godkänna föreliggande förslag till revidering 

av kommunstyrelsens delegationsordning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Kommunkansliet 
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§ 138 Dnr 2016-000286 810 

Upprustning av badplats vid centrum i Dals-Ed inför 

sommaren 2017 - Centralbadplatsen 

Sammanfattning av ärendet 

2016 införskaffades en ny flytbrygga till badplatsen i Lilla Le, det avsattes 

300 000 kronor från investeringsbudgeten. En offert inkom på en brygga och 

i samband med det fick man möjlighet att köpa en större och bättre brygga 

till ett förmånligt pris och där det bestämdes att införskaffa den senare 

bryggan.  

 

De tidigare beviljade medlen har dock inte räckt till utan kommunstyrelsen 

beslutade den 29 mars 2017 att avsätta ytterligare 300.000 kronor genom 

kommunstyrelsens objektreserv. 

 

Samhällsbyggnadschefen föredrar ärendet. Den totala kostnaden för 

projektet innehållande rivning av gammal brygga, inköp och montering av 

nya bryggor, inköp och montering av hopptorn, målning av omklädningsrum 

samt diverse återställande av mark landade på 1 032 000 kronor vilket 

innebär att 432.000 kronor behöver skjutas till för att finansiera projektet.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tidigare tagit del av 

samhällsbyggnadschefens skrivelse enligt ovan och återremitterade ärendet 

till samhällsbyggnadschef och ekonomichef för att lämna förslag på hur 

kapitaltjänstkostnaden ska hanteras. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef 2017-10-17 

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef 2017-11-07 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen godkänner att tillföra medel om 432 000 kronor från 

KS objektreserv för att hantera de återstående kostnaderna kring 

badplatsprojektet. Kapitaltjänstkostnaden om 55 000 kronor ska 

finansieras inom samhällsbyggnadsförvaltningens ram. 
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Ekonomichef 
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§ 139 Dnr 2017-000084 291 

Fågelvägens förskola - lokaldisposition samt bygghandlingar - 

Dals-Ed Ed 10:2 

Sammanfattning av ärendet 

Byggnationen av Fågelvägens förskola pågår för fullt och beräknas vara klar 

för slutbesiktning vecka 8 2018. Efter en något försenad start så har 

byggnationen gått enligt plan. Enligt fastighetsförvaltarens bedömning 

verkar budgeten följas.  

 

I samband med pågående byggnation, mycket tack vara samarbetsformen 

partnering, har det dykt upp en möjlighet att göra fastigheten helt 

självförsörjande av el. Detta innebär i så fall utbyte av tänkta solpaneler mot 

en ny sort samtidigt som vi utökar antalet solpaneler. En 

uppgradering/utökning av solenergianläggningen gör att fastigheten under ett 

år producerar lika mycket elektricitet som den förbrukar. Helt naturligt så 

producerar fastigheten mer el än den gör åt på sommaren och 

tvärtom på vintern men över tid så ska det gå jämnt ut. 

 

Kostnaden för att nå en heltäckande elförsörjning är ca. 350 000 kronor. 

Kommunen söker bidrag med 30% av investeringen vilket kommer att sänka 

den kostnaden med ca. 100 000 kronor men den väntas betalas ut tidigast 

2019. Investeringen kommer att ge oss lägre driftskostnader från dag 1, och 

betala sig på ca. 6-7 år med dagens förutsättningar.  

 

Projektet har sedan tidigare en projektram på 35 miljoner kronor och för att 

klara finansiering av solceller enligt ovanstående så finns det behov av att 

projektramen utökas till 35,4 miljoner kronor. Förslag föreligger från 

fastighetsförvaltaren att investeringen ska finansieras genom 

omfördelning av kommunstyrelsens objektsreserv med 0,4 mkr, vilken då 

minskar från 0,8 mkr till 0,4 mkr. Finansiering av kapital- och 

driftskostnader är självfinansierat genom sänkta driftskostnader. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse fastighetsförvaltare 2017-10-30 

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar utföra och finansiera åtgärderna om utökad 

solenergi på Fågelvägen via KS objektsreserv med 0,4 mkr enligt ovan.  

Expedieras till 

Fastighetsförvaltare  

Ekonomichef 
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§ 140 Dnr 2017-000256 050 

Upphandling - Sotningstjänster tjänstekoncession 

Sammanfattning av ärendet 

Räddningschefen har inkommit med skrivelse 2017-11-08 kring förslag för 

frister avseende sotning och brandskydd samt avtalsförslag för 

sotningstjänster som varit föremål för upphandling.  

 

Till avtalsförslaget med entreprenör Sotarn på Dal, finns författningssamling 

(MSBFS 2014:6) – Sotningsfrister från Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap, bilagd. Av sotningsfristerna framkommer att Dals-Eds kommun 

är geografiskt placerad där årstempraturen är ca + 5 C eller högre. Till 

avtalsförslaget finns även bilaga om objektspriser gällande sotningstaxa och 

brandskyddskontroll.  

 

Avtalsförslaget gäller under perioden 2017-07-01 – 2022-06-30 med 

möjlighet till förlängning för kommunen under två år.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar godkänna föreliggande avtalsförslag med 

Sotarn på Dal och de medföljande bilagorna kring sotningsfrister och 

objektspriser.  
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§ 141 Dnr 2017-000389 253 

Försäljning av fastigheten Ed 2:202 – Tullhuset 

Sammanfattning av ärendet 

Fastigheten Ed 2:202 har stått utan hyresgäster sedan i vintras. 

Kommunen har inte kunnat finna något behov hos kommunens egna 

verksamheter att nyttja lokalerna. Användningsområdet är begränsat både i 

detaljplan och i enlighet med Trafikverkets krav. Det finns också 

tillgänglighetsfrågor som behöver ses över. Efter dialog med bland annat 

arbetsutskottet har fastighetsförvaltaren inkommit med skrivelse om att 

denna fastighet bör läggas ut till försäljning. 

 

Fastigheten Ed 2:202 har ett bokfört värde på c:a 141 000 kronor och 

fastigheten kostar c:a 80 000 kr/år i drift och underhåll när den står tom. 

Eventuell reavinst / förlust belastar kommunens resultat det år fastigheten 

säljs. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att snarast avyttra fastigheten Ed 2:202. 

Kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens ordförande att 

besluta om försäljningen samt teckna erforderliga handlingar. 
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KS ordf.  
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§ 142 Dnr 2016-000080 214 

Inlösen av fastigheten Kårslätt 1:17 

Sammanfattning av ärendet 

Fastigheten Kårslätt 1:17 löstes in tidigare i år efter beslut i KS 2016-11-30. 

I samma beslut står bland annat ”KS uppdrar till fastighetsenheten att snarast 

undersöka möjligheterna att kortsiktigt hyra ut fastigheten och på lång sikt 

avyttra densamma”. Fastigheten står outhyrd och kommunen har inte kunnat 

finna något behov hos kommunens egna verksamheter att nyttja lokalen. 

Samhällsbyggnadsnämnden lägger därför ut fastigheten till försäljning. 

 

Efter dialog med bland annat arbetsutskottet har fastighetsförvaltaren 

inkommit med skrivelse om att denna fastighet bör läggas ut till försäljning. 

 

Fastigheten Kårslätt 1:17 har ett bokfört värde på c:a 689 000 kronor.  

Fastigheten kostar c:a 40 000 kronor/år i drift/underhåll när den står tom.  

Eventuell reavinst / förlust belastar kommunens resultat det år fastigheten 

säljs. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att snarast avyttra fastigheten Kårslätt 1:17. 

Kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens ordförande att 

besluta om försäljningen samt teckna erforderliga handlingar. 
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§ 143 Dnr 2007-000042 805 

Ridhus i Dals-Eds kommun – borgensåtagande 

Sammanfattning av ärendet 

Dals-Eds kommun har sedan fullmäktiges första beslut om medverkan i 

finansieringen av ridhusprojektet 2007-11-14 §104 totalt beviljat Eds 

Ryttarsällskap bidrag om 1 miljon för byggnation av ridhus. Vidare 

beslutade kommunfullmäktige 2011-10-19 § 77 att bevilja kommunal borgen 

om totalt 750 000 kronor för föreningens ena lån hos Dalslands Sparbank.  

 

Eds Ryttarsällskap inkom 2017-05-17 med en skrivelse där föreningen 

beskriver ett behov av ett utökat borgensåtagande av Dals-Eds kommun. 

Detta grundar sig i att Kammarrätten i maj 2017 avlagt sin dom i den tvist 

som föreningen legat i med Skatteverket avseende avdragen ingående moms 

vid byggnationen av ridhuset. Föreningen gjorde avdraget av den ingående 

momsen efter samråd med Skattverket i Mariestad efter att nya skatteregler 

trätt i kraft som möjliggjorde för föreningar att vid nybygge kunna lyfta 

moms vid anmälan om frivillig skattskyldighet.  

 

Utslaget i Kammarrätten blev dock att föreningen på grund av missar i 

hanteringen ålades att betala tillbaka avdraget momsbeloppet om 860 000 kr. 

För att kunna hantera detta har Eds Ryttarsällskap tagit upp ett nytt lån om 

850 000 kr hos Dalslands Sparbank och banken har förutom uttaget pantbrev 

i fastigheten efterfrågat att Dals-Eds kommun går i borgen för lånet. 

 

Då förfrågan om ett nytt borgensåtagande inkommit har frågan om 

säkerställandet av att kommunens satsningar och åtagande fortsatt kommer 

kommunens invånare till del aktualiserats. Bifogat förslag till avtal mellan 

Dals-Eds kommun och Eds Ryttarsällskap har tagits fram och ett 

undertecknande bör var en förutsättning för ett nytt borgensåtagande. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ekonomichef och redovisningsansvarig, 2017-11-08 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar: 

 

- att godkänna avtalsförslaget mellan Dals-Eds kommun och Eds 

Ryttarsällskap angående tillhandahållande av ridverksamhet och uppdra 

åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna detsamma. 
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forts. § 143 

 

Beslutsförslag 

Kommunfullmäktige beslutar: 

 

- att besluta att bevilja kommunal borgen i form av proprieborgen om 

totalt 850 000 kr för Eds Ryttarsällskaps banklån hos Dalslands 

Sparbank och att kommunstyrelsens ordförande uppdras att underteckna 

erforderliga handlingar. 

 

- att kommunfullmäktiges beslut enligt ovan förutsätter att avtalet mellan 

Dals-Eds kommun och Eds Ryttarsällskap angående tillhandahållande 

av ridverksamhet har undertecknats. 
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KS ordf. 

KF 
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§ 144 Dnr 2017-000305 500 

Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 

2018-2029 - TRV 2017/32405 

Sammanfattning av ärendet 

Trafikverket har översänt förslag till nationell plan för transportsystemet för 

perioden 2018-2029 på remiss. Planförslaget har tagits fram i enlighet med 

regeringens direktiv till Trafikverket den 23 mars 2017.  

 

Utgångspunkterna för Trafikverkets prioriteringar är de transportpolitiska 

målen, riksdagens beslut om infrastrukturpropositionen Infrastruktur för 

framtiden – innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar 

utveckling samt regeringens direktiv. I direktivet pekas sex 

samhällsutmaningar ut och dessa har utgjort viktiga inriktningar i arbetet 

med planförslaget.  

 

Remissvaren ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast den 30 

november 2017. Yttrande föreligger från Västra Götalandsregionen 2017-10-

27 som de fyra kommunalförbunden i regionen undertecknat.  

Beslutsunderlag 

Remiss, Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029  

Yttrande Västra Götalandsregionen 2017-10-27 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom Västra 

Götalandsregionens och de fyra kommunalförbundens yttrande enligt 

ovan.  
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§ 145 Dnr 2017-000301 000 

Remiss - Promemorian Frekventa och omfattande ärenden 

om utlämnande av allmän handling (Ds 2017:37) 

Sammanfattning av ärendet 

I promemorian behandlas frågor som rör hanteringen av frekventa och 

omfattande ärenden om utlämnande av allmänna handlingar. Syftet har varit 

att utreda om det finns behov av att vidta åtgärder för att möta de utmaningar 

som myndigheter kan ställas inför vid hanteringen av ärendena. Den 

enkätundersökning som gjorts inom ramen för uppdraget visar att ärendena 

sällan ger upphov till stora problem för myndigheterna. Dessutom finns det 

redan i dag ett flertal åtgärder som myndigheterna kan vidta för att effektivt 

hantera de aktuella situationerna.  

Med hänvisning till detta föreslås inte några förändringar i den 

grundläggande rätten att ta del av allmänna handlingar. Det förekommer att 

föreskrivna avgifter för kopior av allmänna handlingar inte betalas. I syfte att 

säkerställa att så sker föreslås att myndigheter, om det finns särskilda skäl i 

det enskilda fallet, ska kunna kräva att en sökande betalar hela eller del av 

föreskriven avgift i förskott. Det föreslås också att beslut om avgift för 

kopior av allmänna handlingar som lämnas ut i elektronisk form ska kunna 

överklagas till Skatteverket. Därmed kommer reglerna för överklagande i 

dessa situationer att överensstämma med vad som gäller för överklagande av 

beslut om avgifter för papperskopior.  

Författningsändringarna ovan föreslås träda i kraft den 1 mars 2018. 

I föreliggande förslag till yttrande görs bedömningen att de föreslagna 

författningsändringarna rimliga och ger ändå förutsättningar att skapa en 

effektivitet i hanteringen av de enskilda fall där det kan finnas behov för det. 

Detta utan att den grundläggande rätten att ta del av allmänna handlingar 

kringskärs.  

Beslutsunderlag 

Förslag till yttrande, 2017-11-02, kanslichef 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen ställer sig bakom de föreslagna författningsändringar 

som promemorian behandlar.  

 

Expedieras till 

Regeringskansliet 
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§ 146 Dnr 9230  

Information till Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Totalförsvarsutbildning i Mellerud den 8 december med representation från 

kommunen i form av såväl politiker som personal.   

Jonny Leandersson, energirådgivare, informerar om utvecklingen i 

kommunen och Edshus kring energieffektivisering i lokaler och bränsle.  

Samråd med nämndernas arbetsutskott; Kenneth Gustavsson, Yvonne 

Simonsson, Anna Johansson, Lars-Inge Fahlén, Linus Lännhult, Ingvar 

Johannesson, Gunnar Simonsson och förvaltningschefer/enhetschefer; 

Tommy Almström, Björn Linderberg, Angelika Lunnari i samband med 

beredning av budgetärendet i detta protokoll § 136.  

Fastighetsförvaltare informerar om pågående byggprojekt på förskolan 

Fågelvägen, skolorna och äldreboendena.  
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§ 147 Dnr 14270  

Rapport från Kommunalförbunden 

Sammanfattning av ärendet 

Rapport från senaste möten i kommunalförbunden.  

Dalslands miljö- och energiförbund senast om bland annat organisationen 

Hållbar utveckling i Väst (HUV) och att förbundet endast året ut 2018 vill 

kvarstå som huvudman för HUV, plan för det miljöstrategiska arbetet 

Fyrbodals kommunalförbund, budget och verksamhetsplan, tillväxtmedel, 

möte imorgon i förbundet om den politiska styrningen och frågan om 

beredningsformen i förbundet, ett antal avtalsärenden om bland annat 

utskrivningar från sjukhus.  
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§ 148 Dnr 32252  

Anmälan av delegationsbeslut KS 171129 

Sammanfattning av ärendet 

KS ordförande Martin Carling 

 Hyresavtal del av Dals-Ed, Ed 1:34 - Karlavagnen Int. AB - ca 600 

kvm – Delegation 2017-148 

 Hyresavtal del av Kårslätt 1:39 - Lianpac AB - ca 170 kvm – 

Delegation 2017-149 

 Hyresavtal del av Dals-ED, Ed 1:115 - NU-sjukvården 

Ambulanscentrum NÄL - ca 140+80 kvm – Delegation 2017-154 

 

Ekonomichef Lars Hustoft 

 Avtal - Möbler, inredning och ergonomi - DAKO/Dalslands 

kontorsmaskiner AB – Delegation 2017-160 

 

Fastighetsförvaltare Claes Hellberg 

 Hyreskontrakt del av Dals-Ed, Ed 1:34 - ca 18 kvm - Eds 

varuautomater – Delegation 2017-155 

 

Brandinspektör Per Sandström 

 Brandskyddskontroll Ed 2:67 – Delegation 2017-152 

 

Enhetschef ensamkommande Maria Reuter 

 Anställnings- & Lönebeslut - Rekrytering av Stödboendepersonal 

ensamkommande – Delegation 2017-156 

 Anställnings- & Lönebeslut - Rekrytering av Stödboendepersonal 

ensamkommande – Delegation 2017-157 

 Anställnings- & Lönebeslut - Rekrytering av Stödboendepersonal 

ensamkommande – Delegation 2017-158 

 Anställnings- & Lönebeslut - Rekrytering av Stödboendepersonal 

ensamkommande – Delegation 2017-159 

 

Handläggare Emma Larsson 

 Bostadsanpassningsbidrag 2017 – Delegation 2017-150 
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forts. § 148 

 

Kommunkansliet Anett Isaksson 

 Parkeringstillstånd 22 2017 - Sekretess enligt 26 kap 1 § - Delegation 

2017-151 

 Parkeringstillstånd 23 2017 - Sekretess enligt 26 kap 1 § - Delegation 

2017-153 
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§ 149 Dnr 32251  

Meddelande KS 171129 

Sammanfattning av ärendet 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 17:49 

Arbetsdomstolen dom AD 2017 nr 50, fråga om huruvida anställningsavtal 

gällt tillsvidare eller för begränsad tid samt in arbetstagaren blivid uppsagd 

alternativt avskedad 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 17:51  

Avtal om samverkan och arbetsmiljö 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 17:56 

Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i bostadsrättsform 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 17:58  

Partsgemensam kommentar till Avtal om samverkan och arbetsmiljö 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 17:59 

Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare och 

syofunktionärer som inte fått försäkringsskydd enligt AGS-KL 

 

Folkhälsorådet 

Sammanträdesprotokoll 2017-04-21 

 

Folkhälsorådet 

Sammanträdesprotokoll 2017-09-22 

 

Dalslands Miljö- och Energinämnd 

Sammanträdesprotokoll 2017-11-02 

 

Dalslands Miljö- och Energiförbund 

Beslut 171019 § 47 – Delårsbokslut 2017-07-31 

 

Dalslands Miljö- och Energiförbund 

Beslut Miljö- och Energiförbund 171019 § 53 – Miljö- och energistrategiskt 

arbete 2018 i kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud 

 

Diarienr KS 17/345.700 – Socialnämnden 

Beslut Socialnämnden 171025 § 85 – Gemensamt HVB för Ed, Bengtsfors 

och Mellerud 
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forts. § 149 

 

Diarienr KS 17/373.100 – Avfall Sverige 

Angående val till Avfall Sveriges styrelse och revision 

 

Diarienr KS 17/387.270 – Boverket 

Bostadsmarknadsenkäten, Miljömålsenkäten och Plan-, bygg- och 

tillsynsenkäten 2018 

 

Diarienr KS 17/372.130 – Länsstyrelsen Västra Götalands län 

Beslut om fördelning av anvisningar till kommuner 

 

Akademin för Cirkuskonstens bevarande i Sverige 

Skrivelse från Akademin för Cirkuskonstens bevarande i Sverige 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


