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§ 150 Dnr 2017-000382 020 

Handlingsplan för heltidsarbetande 

Sammanfattning av ärendet 

I det centrala kollektivavtalet mellan Sveriges Kommuner och Landsting och 

Svenska Kommunalarbetareförbundet formulerar centrala parter en 

målsättning om att tillsvidareanställning på heltid ska vara det normala vid 

nyanställning och att redan anställda medarbetare i högre utsträckning ska 

arbeta heltid. Arbetsgivare ska därför, med utgångspunkt från verksamhetens 

behov och resurser, ha en plan för hur andelen medarbetare som arbetar 

heltid ska öka. Planen ska finnas på plats senast 31 december 2017 och 

utgöra en utgångspunkt för det fortsatta arbetet med årlig avstämning fram 

till 31 maj 2021. 

 

Planen ska processas med den lokala arbetstagarorganisationen i samverkan 

eller genom förhandling enligt medbestämmandelagen om samverkansavtal 

saknas. 

 

Under hösten har en Handlingsplan för ökad andel heltidsarbetande arbetats 

fram, som föreligger för beredning och beslut. Sammanfattningsvis innebär 

ett beslut om antagande:  

att handlingsplanen innebärande exv att dess arbetssätt och målsättning 

antas. 

att en projektgrupp bildas och uppdras att utreda konsekvenser och 

förutsättningar inför politiskt beslut om heltid som norm i Dals-Eds kommun  

att verksamhetsansvariga i Dals-Eds kommun ges möjlighet att göra avsteg 

från tidigare praxis om att utökning av tillsvidaretjänster ska föregås av KF-

beslut. Detta under förutsättning att finansiering finns inom verksamhetens 

ram eller att medel tillskjuts genom t ex nämndbeslut samt att tillsättandet 

görs i syfte att uppnå målet med denna handlingsplan, det vill säga öka 

andelen heltidsarbetande. 

att resurser avsätts för projektledning  

 

I personalchefens underlag görs bedömningen att för att nå framgång i 

projektet krävs en uttalad projektledare som håller ihop och driver projektet 

framåt. Vid behov av att exempelvis nyttja Utvecklingsanslaget kommer 

frågan om finansiering att lyftas med KSAU under början av 2018. 

 

Handlingsplanen har tagits fram tillsammans med Kommunledningsgruppen 

och diskuterats och förhandlats med Kommunal lokalt. Planen har varit 

föremål för medbestämmande i form av MBL-förhandling 2017-11-28. 
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forts. § 150 

 

Beslutsunderlag 

Handlingsplan för ökad andel heltidsarbetande i Dals-Eds kommun för 2017-

2021 

Tjänsteskrivelse t.f. personalchef  2017-11-29 

MBL protokoll 2017-11-28 

      

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att anta Handlingsplan för ökad andel 

heltidsarbetande i Dals-Eds kommun 2017-2021.  

 

- Kommunstyrelsen uppdrar åt personalavdelningen att återkomma med 

beslutsunderlag kring hur den fortsatta processen ska drivas och 

finansieras.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Personalavdelningen 

Webmaster 
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§ 151 Dnr 2017-000388 140 

Ansökan om stöd för platsutveckling 

Sammanfattning av ärendet 

Inom ramen för den nystartade föreningen Edit - ett Dalsland i Tillväxt, har 

möjligheterna att driva frågan om platsutveckling i samverkan kommit upp 

som en idé till förstudie för att i förlängningen skapa konkreta förändringar, 

både fysiskt och i beteende kring besöksnäringsfrågor.  

 

Det finns behov av samordning av personer och möjligheter som på sikt 

skulle kunna skapa en hållbar och tillgänglig utveckling av Dals-Ed som en 

mer attraktiv ort - både som ny invånare/företagare, som besökare. Med de 

tillgångar som finns i området, skulle vi kunna få ut mer av det goda - ett 

gott liv för alla. Föreningen eDIT söker pengarna och kommer att driva 

projektet, men med delfinansering och viss tid (motsvarande 75 000 kr) från 

kommunen.   

Projektet sker inom ramen för Västra Götaland 2020 - strategin för tillväxt 

och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 och projektet Samverkan för 

regional serviceutveckling. Stödet från VG-regionen är på 150 000 kr, 

delfinansering från kommunen ska vara 150 000 kr, varav hälften i kontanta 

medel, resterande med tid. Kommunens medfinansiering bedöms rymmas 

inom kommunchefens egen budget.  

Meningen med förstudien är primärt inte att komma igång med aktiviteter 

för utveckling, utan att lägga grunden för hur platsutveckling i Dals-Ed kan 

se ut. Det kan t ex handla om centrumutveckling, hur man kan arbeta med 

besöksnäring osv. Målet med projektet är således att man ska ta fram en 

utvecklingsplan samt skapa resurser för att driva utvecklingsarbetet 

långsiktigt. Med den tid som kommunen lägger, kan både näringslivsstrateg 

och förslagsvis samhällsbyggnadsförvaltningen vara med och bistå med att 

skapa en samsyn för önskad riktning och fortsatt utveckling.  

Beslutsunderlag 

Reviderad tjänsteskrivelse, näringslivsutvecklare 2017-11-24 

      

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att Dals-Eds kommun delfinanserar 

projektet med 75 000 kr i kontanta medel, samt motsvarande summa i 

nerlagd arbetstid under 15 månader, från kvartal 1 2018. 

  

Expedieras till 

Näringslivsstrateg 
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§ 152 Dnr 2017-000416 042 

Delårsbokslut 2017-01-01 - 2017-06-30 - Fyrbodals 

kommunalförbund 

Sammanfattning av ärendet 

Delårsrapport 2017-01-01 – 2017-06-30 samt revisionsberättelse för 

Fyrbodals kommunalförbund föreligger. Förbundet uppvisar för perioden ett 

underskott om – 646 000 kronor.  

      

      

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige beslutar för sin del godkänna delårsrapport 

2017-01-01 – 2017-06-30 för Fyrbodals kommunalförbund och lägga 

densamma till handlingarna. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

KF 
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§ 153 Dnr 2017-000421 332 

Attraktiva och hållbara miljöer för lek och aktivitet - 

lekplatser 

Sammanfattning av ärendet 

I Dals-Eds kommun har vi i dagsläget 31 lekplatser. Dessa lekplatser är av 

olika storlek och vissa lekplatser har t.ex. enbart en gungställning. En 

lekplatsbesiktning har genomförts för att fastställa statusen och bibehålla 

trygga och säkra miljöer. Vid besiktningen konstaterades att det fanns stora 

brister i utförande och säkerhet vilket kräver att frågan måste ses över i stort 

för att kunna upprätthålla säkerhet och attraktivitet. 

 

Kommunkanslist och FOKUS-nämndens ordförande har sammanställt 

underlag kring hur besiktningsresultatet enligt ovan kan hanteras i 

kombination med möjligheten att skapa attraktiva och hållbara miljöer för 

lek och aktivitet i vårt samhälle. Förslaget innebär att ett antal parker 

avvecklas till förmån för att prioritera och utveckla de kvarvarande parkerna 

till ”Tema lekplatser”, som då det blir en form av äventyrsplats där man 

eftersträvar att skapa en stämning utifrån det aktuella temat. 

 

I föreliggande beslutsunderlag hanteras inte framtida investeringar som anses 

nödvändiga för att skapa attraktiva lekplatser. Syftet med underlaget är att 

fastställa vilka lekplatser som kan avverkas inför kommande säsong för att få 

bort besiktningsanmärkningar samt få ett minskat underhåll som kan läggas 

på kvarvarande lekplatser för att höja nivån. Avvecklingen av angivna 

lekplatser bedöms rymmas inom budget.      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse inklusive karta, teknisk chef 2017-11-23      

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar:  

att uppdra åt kommunkanslist att fortsätta handlägga ärendet utifrån 

föreliggande underlag och återkomma med ett konkret förslag samt 

beräknad kostnad för den fortsatta utvecklingen. 

 

att som en del i beredningen inleda en medborgardialog på kommunens 

hemsida där underlaget kommuniseras som ett förslag. Därefter 

utvärdera åsikter och använda som underlag för vidare beslut i frågan. 

 

Expedieras till 

Kommunkanslist 

Webmaster 
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§ 154 Dnr 2017-000418 253 

Försäljning av mark - del av Ullerön 1:30 

Sammanfattning av ärendet 

Fastighetsförvaltare har under hösten 2017 fört förhandlingar med ägaren till 

Ullerön 1:32 om utökning av dennes fastighet med ca. 2 900 m2, enligt 

bifogad karta till underlaget. Syftet är att kunna utöka bebyggelsen på 

tomten. Den aktuella marken ligger utanför planlagt område. 

 

Förslag till köpekontrakt föreligger. Köparen har tydligt upplysts om 

potentiella begränsningar vad gäller byggande och har redan haft en första 

kontakt med Plan- och Byggnadskontoret. Varken tekniska kontoret, plan- 

och byggnadskontoret eller Lantmäteriet har något att erinra mot en 

försäljning av markerat område. 

 

Försäljningspriset 10 kr./m2 är baserat på taxa beslutad av fullmäktige. 

Köparen skall även erlägga ersättning för värdet av den skog som står på 

marken. Kostnad för fastighetsreglering betalas av köparen. Fastigheten 

ligger inom VA-område. Avgift för utökad tomt/byggnadsarea tillkommer.      

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse med karta 2017-12-05 

Köpekontrakt fastighetsförvaltare 

      

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar sälja mark i enlighet med ovan och bifogat 

köpekontrakt samt uppdrar till kommunstyrelsens ordförande att teckna 

erforderliga handlingar. 

      

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Ordförande KS 

Fastighetsförvaltare 
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§ 155 Dnr 2017-000420 800 

Evenemangsmedel 2018 

Sammanfattning av ärendet 

Inför budgetarbetet 2018 är kommunens ekonomiska situation 

bekymmersam och efter budgetberedning finns det behov av att aktivt arbeta 

med kostnadsminskningar för att uppnå budgetföljsamhet under 2018. 

Evenemangsmedlen om 250 000 kronor har i samband med 

budgetberedningen föreslagits som en möjlig del i kostnadsminskningarna. 

Därför har underlag tagits fram med olika alternativ för att värdera hur 

evenemangsmedlen 2018 ska hanteras, beaktat den budgetsituation som 

kommunen står inför.  

 

Med anledning av det kärva och osäkra budgetläget kan det finnas skäl i att 

åtminstone under 2018 hitta andra former för evenemangsmedlen som bidrag 

till att minska kommunens nettokostnader men det framstår ändå som 

angeläget att säkerställa att åtminstone kulturveckan genomförs och 

jubileumsåret uppmärksammas. Osäkerhet finns dock fortfarande kring hur 

kommunstyrelsens anpassningskrav i övrigt och i sin helhet ska hanteras.  

      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kanslichef 2017-11-02      

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att med anledning av behov att 

tydliggöra anpassningsmöjligheterna i övrigt kring 

kommunstyrelsens budget 2018, hänskjuta beslut om 

evenemangsmedlen till nästa sammanträde i kommunstyrelsen.  

 

      

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Kanslichef 

Ekonomichef 

KSAU/KS 
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§ 156 Dnr 2017-000037 041 

Budget och mål 2018, plan 2019-2020 

Sammanfattning av ärendet 

Utifrån perspektivet att investeringsprojekten löper över årsskiftet så har 

respektive projektansvarig på begäran inkommit med prognos för år 2017 

avseende anslagna medel för investeringar (se sammanställning nedan).    

 

Sammanställningen visar att nettoutfallet per 2017-11-20 uppgår till 461 tkr 

mot helårsbudget på 69 207 tkr. Prognosen för helåret uppgår till 6 128 tkr 

vilket ger en positiv avvikelse för helåret på 63 079 tkr. Av dessa föreslås 

netto 58 409 tkr att överföras till 2018. 

 

 
      

      

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar:  

- att totalt 58 409 tkr av 2017 års investeringsanslag överförs som 

ett tilläggsanslag 2018 enligt befintlig uppdelning 

 

- att ekonomichefen ges rätt att justera ovanstående tilläggsanslag 

med mellanskillnaden mellan nuvarande prognos och verkligt 

utfall i samband med att böckerna stängs för 2017 

      

 

Expedieras till 

Ekonomichef 

Nettoutfall per 

2017-11-20

Budget 2017 Prognos 2017 Differens 

helår 2017

Att 

överföra till 

2018

Skattefinansierat 85 549 143 209 88 460 54 749 49 897

Skattefinansierat investeringsbidrag -85 961 -88 000 -85 943 -2 057 -2 812

Taxefinansierat 651 12 998 2 700 10 298 11 024

- därav Vatten- och avloppsverksamhet 584 12 168 1 970 10 198 10 924

- därav Renhållningsverksamhet 67 830 730 100 100

Exploateringsverksamhet 222 1 000 911 89 300

- därav exploatering Orrvägen 211 0 211 -211

- därav exploatering Bälnäs 11 1 000 700 300 300

Totalt 461 69 207 6 128 63 079 58 409
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§ 157 Dnr 2016-000283 330 

Medborgarförslag - Aktivitetspark - en central samlingsplats 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag inkom 2016 med hänvisning till att det saknas en 

central samlingsplats för ungdomar. Förslagställarna vill ha en samlingsplats 

för alla åldrar som inspirerar till lek och aktivering. En punktlista av olika 

önskemål för aktiviteter redovisas samt möjliga platser för samlingsplatsen. 

 

Kommunfullmäktige beslutade, 2016-11-16 § 102, att besvara 

medborgarförslaget genom att uppdra åt FOKUS-nämnden att i planeringen 

för Hagaskolans utemiljö, beakta de idéer om en samlingsplats för aktiviteter 

som framhålls i medborgarförslaget. 

 

Utemiljön på Hagaskolan ingår inte i det pågående ombyggnadsprojektet 

gällande lokalerna då en helhetsöversyn krävdes av utemiljön samt 

beaktande av möjligheten att söka bidrag för projektet. Efter omfattande 

bearbetning med en mängd dialogtillfällen presenteras nu ett förslag till 

Hagaskolans utemiljö. Total kostnad för aktivitetsparken uppskattas till max. 

4 mkr. Det finns möjlighet att till och med 2018-04-01 söka bidrag hos 

boverket med 50 % av investeringen vilket gör att kommunen i så fall 

behöver egenfinansiera med ca 2 mkr. Därutöver finns beslutade medel från 

Folkhälsorådet till projektet om 340 tkr. Viss anpassning till 

aktivitetsparkens fördel kan dessutom göras i återställningsarbetet av mark 

inom projektet ”ombyggnad Hagaskolan”. 

 

Ovanstående förutsättningar gör att det saknas beslut om finansiering med 

1,5 mkr. Kapitalkostnader samt kostnader för drift och underhåll beräknas 

till c:a 170 tkr/år enligt följande.  

Avskrivning 18 år på 2 mkr 110 000 

Ränta 2 % på 2 mkr    40 000 

Drift/skötsel 40 tim/år    20 000 

 

När det gäller frågan om drift och underhåll är förutsättningarna för detta 

ännu inte tydliggjort. FOKUS-nämnden har i samband med 

kommunfullmäktiges beslut att eventuella utökade kostnader i samband med 

ombyggnationer av skolor ska hanteras inom befintlig ram, aviserat 

svårigheter att kunna hantera detta. Kommunfullmäktige har därefter inte fått 

några konkreta åtgärdsförslag avseende huruvida FOKUS-nämnden tänker 

hantera detta. Utifrån detta faktum är ekonomichefens bedömning att det i 

nuläget inte är lämpligt att besluta om åtgärder som innebär ytterligare 

utökning av nämndens löpande kostnader. 
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forts. § 157 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse fastighetsförvaltare 2017-12-01 

      

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att för att komma vidare med projektet och fatta 

erfoderliga beslut i tid inför ansökan till Boverket, uppdrar kommunstyrelsen 

åt fastighetsförvaltare att i dialog med ekonomichef och FOKUS, 

komplettera underlaget med förslag kring hur drift och underhåll ska 

hanteras samt tydliggöra ansvar och former för underhållet av parken. 

Ärendet återkommer för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde  

2018-01-31.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Fastighetsförvaltare 

Ekonomichef 

FOKUS-förvaltning 

KSAU/KS  
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§ 158 Dnr 2013-000292 297 

Lokalbehov för barnomsorgen - nybyggnation av 

förskoleavdelningar 

Sammanfattning av ärendet 

Byggnation 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.  

 

Projektet drivs som kommunens första samverkans-/Partneringprojekt. 

Samverkansformen partnering är idag väl beprövad och har många fördelar. 

För Fågelvägens förskola så har samverkansformen fungerat väl och fram till 

och med oktober haft en tydlig bild av projektets mål, både praktiskt och 

ekonomiskt, samt gemensamt hanterat och löst de problem som uppstått. 

Dock har den delen av entreprenaden som avser markarbeten inneburit 

problem genom att markentreprenören redovisat en kostnadsprognos som 

ligger 1,8 mkr. över den ursprungliga kalkylen.  

 

Projektet har försökt i detta sena skede av processen att vidta åtgärder för 

kostnadsminskning i form bland annat av att minska på mängden planterade 

buskar/träd vilket vi kan göra med egen personal till våren, minskar lite på 

lekutrustningen samt använder en del som vi redan har samt minskar något 

på mängden hårdgjorda ytor och sår gräs istället för att rulla ut färdigt. Alla 

förändringar sker i samråd med verksamheten. 

 

Dialogen med främst markentreprenören pågår kring entreprenörens ansvar 

och förutsättningarna för ekonomisk kompensation. Efter den senaste 

veckans intensiva genomgångar så visar projektprognosen på en totalkostnad 

på c:a 36,8 mkr (inkl. utökad solenergi med 0,4 mkr). Utifrån dessa 

förutsättningar behöver investeringsramen tillskjutas 1,4 mkr. Detta medför i 

sin tur ökade kapitalkostnader vilket är det egentliga problemet.  

 

Med bland annat tillgodoräknande av den redan beslutade utökningen av 

solenergianläggningen så ökar dock inte kostnaderna i motsvarande 

utsträckning vilket innebär att den årliga kostnadsökningen uppskattas med 

ovanstående till ca. 45 tkr. Hänsyn är då inte taget till eventuellt 

solenergibidrag samt viss ekonomisk kompensation för markarbetena.  
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forts. § 158 

 

Fastighetsförvaltare föredrar ärendet utifrån tjänsteskrivelse. Projektet har 

sedan tidigare en projektram på 35,4 mkr. För att klara finansiering av 

projektet enligt ovanstående så föreslås att projektramen utökas till 37 mkr 

(dagsläget visar 36,8 mkr men målet är dock fortfarande 35,4 mkr). Efter 

dialog med ekonomichefen föreslås att åtgärden finansieras inom befintlig 

investeringsram för samtliga de projekt som genomförs för FOKUS-

nämndens verksamheter och där även tillkommande investeringsbidrag från 

Boverket hanteras. Finansiering av ökade kapital- och driftskostnader ska 

ske inom FOKUS-nämndens befintliga ramar. 

 

      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse förvaltningschef, 2017-12-04 

  

     

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt fastighetsförvaltaren att 

forsätta arbetet med att uppnå målet om att klara projektet inom 

ramen 35,4 mkr och inom utsedd tidsram. 

- Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till fastighetsförvaltare att 

återkomma i ärendet till kommunstyrelsens möte 2018-01-31. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Fastighetsförvaltare 

KSAU/KS 
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§ 159 Dnr 9230  

 Information till Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

 

Ordföranden och övriga deltagare informerar från totalförsvarsutbildningen 

den 8 december 2017 där politiker och personal deltog.  

Veronika Horn, ordförande i Företagarna Dals-Ed informerar om 

soloföretagare och överlämnar boken ”Minst & flest – en viktig bok om 

soloföretagare” till Kommunstyrelsen som Företagarna i Västra Götaland 

tagit fram.  
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§ 160 Dnr 14270  

Rapport från Kommunalförbunden 

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden informerar från föregående direktionsmöte med Fyrbodals 

kommunalförbund där beslut togs om den politiska strukturen och det 

fastställdes att ta bort beredningarna  i förbundet. 

 

Ordföranden informerar från föregående direktionsmöte med Dalslands 

Miljö- och Energiförbund om Hållbar utveckling Väst. 
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§ 161 Dnr 32365  

Anmälan om delegationsbeslut 171213 

Sammanfattning av ärendet 

 

Brandinspektör Per Sandström 

 Beslut om att fastighetsägaren själv får utgöra rengöring av 

förbränningsanordningar med tillhörande rökkanal - Gunnarsbyn 

1:14 – Delegation 2017-161. 

 Beslut om att fastighetsägaren själv får utgöra rengöring av 

förbränningsanordningar med tillhörande rökkanal – Gunnarsnäs 

1:17 – Delegation 2017-162. 

 

Handläggare Emma Larsson 

 Bostadsanpassningsbidrag 2017 – Delegation 2017-163. 
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§ 162 Dnr 32366  

Meddelande KS 171213 

Sammanfattning av ärendet 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 17:55 

Kompletterande cirkulär till cirkulär 17:15 avseende Bilaga J. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 17:60  

Hyreshöjning fr.o.m. den 1 januari 2018 för lokaler med avtal knutna till 

konsumentprisindex, KPI. 

 

Diarienr KS 17/315.102 – Länsstyrelsen Västra Götalands 

län/Rättsenheten 

Länsstyrelsens beslut 2017-11-20 - Valdistriktsindelning för Dals-Eds 

kommun. 

 

Diarienr KS 17/424.239 – Plan- och byggnadsnämnden 

Bygglov och startbesked för nybyggnad av manskapsbod – Onsön 3:10. 

 

 


