
 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(35) 

Sammanträdesdatum 

2018-01-31 
 

 

  

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Stora Le, kommunhuset, onsdagen den 31 januari 2018 kl 08:00 

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 

Jan-Gunnar Eliasson (S) 

Monica Sandström (S) 

 

 Ersättare 

Lennart Lundgren (C) 

Curt-Åke Sandberg (S) 

Övriga närvarande Agneta Johansson, kommunchef 

Magnus Åkesson, samhällsbyggnadschef §§ 2, 4, 6, 15-16, 21 

Jonas Magnusson, ekonom SN § 1 

Claes Hellberg, fastighetsförvaltare §§ 13, 21 

Anders Wockatz, digitaliseringsstrateg § 20 

Justerare Elisabet Forsdahl (C)  

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 31 januari kl. 12.00  

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 1-24 

 Jonas Olsson  

 Ordförande 

  

 Martin Carling  

 Justerare 

  

 Elisabet Forsdahl  

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2018-01-31 

Datum då anslaget sätts upp 2018-02-01 Datum då anslaget tas ned 2018-02-23 

Förvaringsplats för protokollet Närarkiv kommunkansliet 

 

Underskrift 
  

 Jonas Olsson  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(35) 

Sammanträdesdatum 

2018-01-31 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

§ 1 Dnr 2017-000307 043 
Taxor och avgifter 2018 – socialnämnden Dals-Eds kommun ..................................... 4 

§ 2 Dnr 2017-000037 041 
Budget och mål 2018, plan 2019-2020 – kommunstyrelsen ......................................... 5 

§ 3 Dnr 2017-000420 800 
Evenemangsmedel 2018 ......................................................................................... 6 

§ 4 Dnr 2017-000353 050 
Medlemskap Tolkförmedling Väst ........................................................................... 7 

§ 5 Dnr 2017-000404 700 
Överlåtelse av tillsyn avseende receptfria läkemedel .................................................. 8 

§ 6 Dnr 2017-000419 141 
Förändrade arbetsområden inom AMI ...................................................................... 9 

§ 7 Dnr 2017-000423 040 
Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för 

Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat .......................................... 10 

§ 8 Dnr 2017-000425 042 
Granskning av delårsrapport 2017 - Dalslands Miljö & Energiförbund ....................... 12 

§ 9 Dnr 2017-000439 511 
Remiss - Förslag till föreskrifter om bärighetsklasser i Västra Götalands län - 

Ärendenr: TRV 2016/2519 ................................................................................... 13 

§ 10 Dnr 2017-000441 000 
Remiss - Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar (Ds 2017:61) ............................... 14 

§ 11 Dnr 2018-000002 500 
Remiss - Ny zonstruktur för kollektivtrafiken i Västra Götaland ................................ 15 

§ 12 Dnr 2018-000003 500 
Remiss - Västtågsutredningen ............................................................................... 16 

§ 13 Dnr 2016-000283 330 
Medborgarförslag - Aktivitetspark - en central samlingsplats .................................... 18 

§ 14 Dnr 2017-000434 500 
Medborgarförslag - Försämring av kollektivtrafiken i Dals-Eds kommun ................... 20 

§ 15 Dnr 2017-000045 020 
Motion - Sommarjobb inom kommunen för 16- och 17-åringar ................................. 21 

§ 16 Dnr 2014-000002 130 
Riktlinjer för ensamkommande flyktingbarn ........................................................... 23 

§ 17 Dnr 2011-000215 770 
Ungdomsmottagningar i Västra Götaland - Samverkansavtal avseende 

ungdomsmottagning i Dals-Ed mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden och 

Dals-Eds kommun ............................................................................................... 24 

§ 18 Dnr 2017-000450 770 
Inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra Götaland 2018-

2022 .................................................................................................................. 25 

§ 19 Dnr 2017-000451 770 
Överenskommelse och gemensam riktlinje för samverkan vid in- och 

utskrivning från sluten hälso- och sjukvård mellan kommuner i Västra 

Götaland och Västra Götalandsregionen ................................................................. 26 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(35) 

Sammanträdesdatum 

2018-01-31 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 20 Dnr 2017-000385 005 
Digital basplattform ............................................................................................. 28 

§ 21 Dnr 9230 
Information till Kommunstyrelsen ......................................................................... 29 

§ 22 Dnr 14270 
Rapport från Kommunalförbunden ........................................................................ 30 

§ 23 Dnr 32772 
Anmälan av delegationsbeslut KS 180131 .............................................................. 31 

§ 24 Dnr 32773 
Meddelande KS 180131 ....................................................................................... 33 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(35) 

Sammanträdesdatum 

2018-01-31 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 1 Dnr 2017-000307 043 

Taxor och avgifter 2018 – socialnämnden 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 har nämndernas taxeförslag sammanställts i ett samlat dokument 

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

Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-14 att godkänna den del av Taxor 

och avgifter 2018 Dals-Eds kommun som innebär att besluta i enlighet med 

föreslagna taxor och avgifter avseende kommunstyrelsens 

verksamhetsområde, plan- och byggnadsnämndens verksamhetsområde samt 

FOKUS-nämndens verksamhetsområde. Fullmäktige återremitterade dock 

taxor och avgifter 2018 gällande socialnämndens verksamhetsområde till 

ekonomiavdelningen för genomgång och säkerställande av beslutsunderlaget 

till nästa sammanträde i kommunfullmäktige.  

 

Förslag till taxor och avgifter 2018 med socialförvaltningens underlag för 

2018 föreligger. Förvaltningschefen föredrar ärendet och upplyser bland 

annat om att ärendet beretts i socialnämnden 2018-01-30 inför dagens 

sammanträde och beslut i kommunfullmäktige.       

Beslutsunderlag 

Taxor och avgifter 2018 – Dals-Eds kommun      

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige godkänner Taxor och avgifter 2018 Dals-Eds 

kommun som innebär att besluta i enlighet med föreslagna taxor och 

avgifter avseende socialnämndens verksamhetsområde.  

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

KF 
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§ 2 Dnr 2017-000037 041 

Budget och mål 2018, plan 2019-2020 – kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-14 att godkänna Budget 2018, plan 

2019-2020 vilket bland annat innebar att fastställa nämndernas ramar enligt 

redovisad sammanställning avseende budget 2018, plan 2019-2020 samt att 

fastställa redovisad resultat-, finansierings- och balansbudget samt 

investeringsbudget/plan för perioden 2018-2020.  

 

Utifrån budgetbeslut enligt ovan har nämnderna att arbeta vidare med 

respektive nämndsbudget och verksamhetsplan. Kommunstyrelsen har därför 

att godkänna Budget och verksamhetsplan 2018 för kommunstyrelsen med 

förvaltningarna kommunledningsförvaltningen och 

samhällsbyggnadsförvaltningen.  

 

Kommunchefen och samhällsbyggnadschefen föredrar ärendet utifrån 

föreliggande verksamhetsplan 2018 för förvaltningarna inom KS.        

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunchef, 2018-01-25 

Verksamhetsplan 2018, KS kommunledningsförvaltningen 

Verksamhetsplan 2018, KS samhällsbyggnadsförvaltningen   

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande 

verksamhetsplan 2018, mål och budget för KS 

kommunledningsförvaltning och samhällsbyggnadsförvaltning.  

- Kommunstyrelsen godkänner att budgeten för verksamhetsutveckling 

om 0,8 mkr, ska läggas samman med utvecklingsanslaget till ett 

gemensamt anslag om 2,6 mkr. 

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige beslutar om utvecklingsanslagets fördelning 

enligt förvaltningens förslag ovan. Kommunchefen ansvarar för 

samordning och uppföljning enligt angivna intentioner ovan.     

Expedieras till 

Kommunchef 

Samhällsbyggnadschef 

KF 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(35) 

Sammanträdesdatum 

2018-01-31 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 3 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.  

 

Efter övervägande med bland annat hänsyn till hur kommunstyrelsens 

anpassningskrav i övrigt och i sin helhet ska hanteras, görs bedömning om 

att det kan finnas möjligheter att klara anpassningskraven utan att anslaget 

för evenemangsmedlen justeras. Det är emellertid viktigt att de aktiviteter av 

evenemangskaraktär som i övrigt planeras under året, beaktas i samband 

med att beredningen av evenemangsmedlen.      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kanslichef, 2017-11-02      

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att för del av evenemangsmedlen 2018, 

inrätta ansökningsomgång under februari i enlighet med föregående års 

upplägg. Ärendet ska därefter beredas i dialog med utvecklingsenheten 

och med beaktande av de aktiviteter av evenemangskaraktär som i 

övrigt planeras under året samt med hänsyn taget till att aktiviteter 

under kulturveckan 2018 inklusive uppmärksammande av jubileumsåret 

som bland annat innebär att det är 300 år sedan Karl XII sköts till döds 

vid Haldens fästning och att Dalslands kanal firar 150 år, säkerställs. 

Beredningen ska underställas beslut i kommunstyrelsen senast den 28 

mars.   

      

 

Expedieras till 

Kommunkansliet 

Utvecklingsstrateg 

Fritid- och kulturchef 
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§ 4 Dnr 2017-000353 050 

Medlemskap Tolkförmedling Väst 

Sammanfattning av ärendet 

Tolkförmedling Väst har nu öppnat upp för nya medlemmar att söka 

medlemskap, och frågan har ställts till Dals Eds kommun. Tolkförmedling 

Väst är ett kommunalförbund med uppdrag att tillgodose medlemmarnas 

behov av språktolk- och översättningstjänster. Medlemmarna ska därmed 

beställa samtliga språktolk- och översättningstjänster av förbundet. 

Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan 1 april 2013 och består idag av 

Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad och ytterligare 26 kommuner. En 

ansökan om medlemskap skulle gälla i så fall från och med januari 2019. 

 

AMI-chefen redovisar i skrivelse 2018-01-04 att i och med att ett 

medlemskap i Tolkförmedling Väst skulle efter beslut kunna starta först i 

januari 2019, vilket innebär att verksamheten behöver titta på ett alternativ 

både för innevarande år samt fortsättningsvis.  

 

Ett medlemskap i Tolkförmedling Väst skulle för Dals Eds kommun 

innebära en inträdesavgift på 25 000 kr samt 1kr/invånare detta är 

engångsbelopp i samband med ansökan om medlemskap, därefter sker 

finansieringen genom de tjänster som förbundet tillhandahåller. Förbundet 

leds av en direktion som består av förtroendevalda politiker från respektive 

medlem, vilket innebär ca fem möten per år lokaliserade till Göteborg. I 

dagsläget ersätts de enligt VGRs fastslagna arvode och ersättningar. 

Kommunen som medlem förväntas utse en ledamot samt en ersättare. 

      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse AMI-chef, 2018-01-04      

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar: 

att lämna in ansökan om medlemskap i Tolkförmedling Väst från och 

med 2019 

 

att uppdra åt AMI-chef att tillsammans med upphandlare skriva avtal 

med annan tolkförmedlare under 2018. 

       

 

Expedieras till 

KS 
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§ 5 Dnr 2017-000404 700 

Överlåtelse av tillsyn avseende receptfria läkemedel 

Sammanfattning av ärendet 

Tillsyn av receptfria läkemedel har handlagts av Dalslands miljökontor 

sedan 1 november 2009. Tillsynen omfattar också kontrollköp av receptfria 

läkemedel. Dessa läkemedel kontrollerades tidigare med luftfuktighet och 

värme men det har inte varit aktuellt under de senaste åren. Numer 

kontrolleras bäst-före datum främst och att rätt information lämnas till kund 

samt åldersgränskontroll.  

Med anledning av att Dalslands alkohol- och tobaksenhet (DAT) tagit över 

ansvaret avseende e-cigaretter med tillbehör, har Dalslands miljökontor 

föreslagit att DAT även övertar tillsynen av receptfria läkemedel. 

Direktionen har 2017-10-19 antagit nämndens förslag enligt ovan och 

överlämnar frågan till respektive kommun för beslut.  

Socialnämnden har behandlat frågan 2017-12-19 och beslutat att överlåta 

handläggning och tillsyn till Dalslands alkohol- och tobaksenhet gällande 

lagen om receptfria läkemedel under förutsättning att det medföljer en 

finansiering från Dalslands miljökontor.  

Efter dialog med handläggare på DAT framkommer att det inte krävs någon 

ytterligare finansiering utöver de tillsynsavgifter som uttas för verksamheten.       

Beslutsunderlag 

Socialnämndens protokoll, 2017-12-19 

Direktionen för Dalslands miljö- och energiförbund 2017-10-19      

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige beslutar att överta handläggning och tillsyn 

avseende lagen om receptfria läkemedel och delegerar åt 

socialnämnden att ansvara för uppgiften. Socialnämnden uppdras att 

revidera reglementet i enlighet med ansvaret för tillsyn och 

handläggning avseende lagen om receptfria läkemedel.  

 

Expedieras till 

KF 
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§ 6 Dnr 2017-000419 141 

Förändrade arbetsområden inom AMI 

Sammanfattning av ärendet 

Sedan 1 juni 2017 tillhör AMI Samhällsbyggnadsförvaltningen och som ett 

led i denna förändring finns tankar kring att utveckla samarbetet mellan 

förvaltningens olika verksamheter, inte minst mellan AMIs 

verkstäder/skogvårdslag och Tekniska kontoret. Genom ett tätare samarbete 

förväntas man nå flera effekter så som bredare service till 

kommuninvånarna, mer effektiv förvaltning av personal, resurser och 

kompetenser samt en mer attraktiv utomhusmiljö. 

 

AMI-chefen har inkommit med tjänsteskrivelse 2017-12-13 om behov av att 

i högre grad kunna arbeta för ett tätare samarbete krävs dock vissa 

justeringar i den befintliga verksamheten. Dals-Eds kommun har under 

perioder då det funnits möjlighet mot beställning/betalning tillhandahållit 

kluven ved till privatpersoner. Det har också i mån av tid och resurser 

erbjudits tjänster i form av gräsklippning och trädgårdsarbete till i första 

hand pensionärer. Nedtagning av träd är också en tjänst som erbjudits, även 

det i mån av tid och resurser. 

 

Detta är områden som AMI skulle vilja avveckla alternativt minska i 

omfattning till förmån för högre grad av arbete inom kommunens övriga 

verksamhet, så som arbete vid badplatser, grillplatser, lekplatser, 

grönområden, planteringar och så vidare i syfte att öka attraktionskraften.       

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse AMI-chef, 2017-12-13      

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förändrade arbetsområden 

inom AMI i form av att delar av den externa verksamheten 

avvecklas, så som t.ex. vedhanteringen och gräsklippningen till 

förmån för mer arbete inom kommunens egna verksamheter och då 

framförallt inom den yttre miljön vilket beskrivits ovan.    

 

Expedieras till 

AMI-chef 
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§ 7 Dnr 2017-000423 040 

Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas 

ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende 

derivat 

Sammanfattning av ärendet 

Kommuninvest ekonomiska förenings (”Föreningen”) upplånings- och 

utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget 

Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”).  

 

För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på 

lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, 

att samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ska 

ansvara solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga 

förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat borgensförbindelse. Dals-Eds 

kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 10 februari 2009. Ett 

borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet 

ingicks. Giltighetstiden för Dals-Eds kommuns borgensåtagande kommer 

således inom kort att löpa ut.  

 

Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat 

regressavtal (”Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om 

medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende 

derivat (”Garantiavtalet”). Även dessa avtal är av avgörande betydelse för 

medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för Kommuninvests verksamhet.  

 

Dals-Eds kommun undertecknade Regressavtalet den 10 oktober 2011 och 

Garantiavtalet den 10 oktober 2011. Även dessa avtal riskerar att bli ogiltiga 

efter tio år och måste därför, inom denna tid, bekräftas i enlighet med vad 

som ovan angivits för borgensförbindelsen.  

      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ekonomichef, 2017-11-29      

Beslutsförslag 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

- att Dals-Eds kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av 

den 10 februari 2009 (”Borgensförbindelsen”), vari Dals-Eds 

kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld 

för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) 

förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda 

Dals-Eds kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för  
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forts. § 7 

- ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen 

i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.    

 

- att Dals-Eds kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av 

Dals-Eds kommun den 10 oktober 2011, vari det inbördes ansvaret 

mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall 

Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot 

någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, 

alltjämt gäller.  

 

- att Dals-Eds kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av 

Dals-Eds kommun den 10 oktober 2011, vari Dals-Eds kommuns 

ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat 

regleras, alltjämt gäller.  

 

- att utse kommunstyrelsens ordförande Martin Carling och 

kommunchef Agneta Johansson att för kommunens räkning 

underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

KF 
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§ 8 Dnr 2017-000425 042 

Granskning av delårsrapport 2017 - Dalslands Miljö & 

Energiförbund 

Sammanfattning av ärendet 

Det första delårsbokslutet för miljö- och energiförbundet föreligger. 

Dalslands miljö- och energinämnd har antagit del den av bokslutet som 

omfattade nämndens verksamhet 2017-10-02. Direktionen har godkänt 

upprättat delårsbokslut för perioden 2017-01-01 – 2017-07-31.       

Beslutsunderlag 

Dalslands miljö- och energiförbund, 2017-10-19      

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslut för perioden 2017-01-

01 – 2017-07-31 avseende Dalslands miljö- och energiförbund.     
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§ 9 Dnr 2017-000439 511 

Remiss - Förslag till föreskrifter om bärighetsklasser i Västra 

Götalands län - Ärendenr: TRV 2016/2519 

Sammanfattning av ärendet 

Remiss har inkommit från Trafikverket gällande förslag till nya föreskrifter 

för Västra Götalands län samt upphävande av Trafikverkets föreskrifter 

(TRVTFS 2014:22) om bärighetsklasser i Västra Götalands län. Remissen 

omfattar konsekvensutredning samt förslag till föreskrifter. Eventuella 

synpunkter ska ha kommit in skriftligen till Trafikverket senast den 26 

januari 2018.  

Bärighetsrestriktioner används för att skydda vägar och broar mot skador och 

nedbrytning som orsakas av tung trafik. Om inte annat föreskrivits tillhör 

allmänna vägar bärighetsklass 1 (BK1), men begränsningar kan göras till 

lägre bärighetsklasser om vägar, vägdelar eller broar inte klarar BK1 utan att 

kostsamma åtgärder utförs.  

Beslutsunderlag 

Trafikverkets förslag till nya föreskrifter TRV 2016/2519 samt Trafikverkets 

konsekvensutredning till förslag om bärighetsföreskrifter för Västra 

Götalands län enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid 

regelgivning. 

Tjänsteskrivelse kommunkanslist, 2017-12-29   

Kommunstyrelsens beslut 

- Dals-Eds kommun har inget att erinra mot förslaget till föreskrifter 

om bärighetsklasser enligt ovan.  

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Trafikverket 
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§ 10 Dnr 2017-000441 000 

Remiss - Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar (Ds 

2017:61) 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ansvarar 

landstingen i Uppsala, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Skåne, 

Hallands, Västra Götalands, Örebro, Västmanlands, Gävleborgs, Väster- 

norrlands, Jämtlands och Norrbottens län, Gotlands kommun för insatser för 

att skapa en hållbar regional tillväxt och utveckling samt för upprättande och 

fastställande av länsplaner för regional transportinfrastruktur.  

 

I promemorian Regionalt utvecklingsansvar i Stockholms, Kalmar och 

Blekinge län (Ds 2017:20) föreslås att lagen om regionalt utvecklingsansvar 

i vissa län ska ändras så att den även omfattar dessa län. Vidare har 

Södermanlands, Värmlands, Dalarnas och Västerbottens läns landsting hos 

regeringen ansökt om att få överta det regionala utvecklingsansvaret i sina 

respektive län. I denna promemoria föreslås att lagen om regionalt 

utvecklingsansvar i vissa län ändras så att lagen omfattar samtliga län.  

 

Förslaget innebär även att landstingen får besluta att landstingsfullmäktige 

och landstingsstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige respektive 

regionstyrelse. Vid val ska beteckningen landstingsfullmäktige användas.   

 

Då lagen således kommer att omfatta samtliga län föreslås att dess rubrik 

ändras till lagen om regionalt utvecklingsansvar och att lagen (2002:34) om 

samverkansorgan i länen ska upphöra att gälla. Vidare föreslås vissa 

följdändringar i lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län, lagen 

(2007:459) om strukturfondspartnerskap, lagen (2017:631) om registrering 

av verkliga huvudmän och kommunallagen (2017:725). Slutligen föreslås att 

lagen (2000:1335) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för 

anläggande av telenät ska upphöra att gälla.  

 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse utvecklingsstrateg, 2017-12-15      

Kommunstyrelsens beslut 

- Dals-Eds kommun avstår från att lämna synpunkter på rubricerad remiss.   

Expedieras till 

Regeringskansliet, Finansdepartementet 
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§ 11 Dnr 2018-000002 500 

Remiss - Ny zonstruktur för kollektivtrafiken i Västra 

Götaland 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag med tre zoner i Västra Götaland föreslås ersätta dagens 

kommunbaserade zonstruktur med ca 70 olika zoner. Zonerna utgör i sin tur 

grunden för prissättning av kollektivtrafikresor. Med tre zoner så förväntas 

det bli enklare för resenärer att välja färdbevis och att resa med 

kollektivtrafiken - samt att förstå priser och sortiment.  

 

För Fyrbodals del innebär förslaget med tre zoner att hela Fyrbodalsområdet 

ingår i grön zon, vilket innebär att flerkommunsresor inom zonen generellt 

förväntas bli billigare. Flerkommunsresor som passerar zongränser ökar 

priset på resan – och resor från grön zon till Göteborg (i tre zoner) blir 

ungefär till samma kostnad som idag. Dagens kommunladdning försvinner 

ur utbudet men en Tätortsladdning finns kvar för ToV (Trollhättan och 

Vänersborg), Uddevalla, Skövde och Borås. 

 

Underlaget till remissen tar inte med konsekvenser för dagens 

kommunzonbaserade produkter/tillköp, såsom Skolkort, Seniorkort, 

Närtrafik och Flextrafik.  

      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse utvecklingsstrateg, 2017-12-18      

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att Dals-Eds Kommun ställer sig bakom 

Fyrbodals DKR utkast 1/förslag till svar.      

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Kollektivtrafiknämnden 

Fyrbodal 
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§ 12 Dnr 2018-000003 500 

Remiss - Västtågsutredningen 

Sammanfattning av ärendet 

Västra Götalandsregionen har remitterat Västtågsutredningen – som föreslår 

en komplettering av Målbild Tåg 2035 med 13 nya stationer – till de 

Delregionala Kollektivtrafikråden. 5 av dessa stationer är i Fyrbodal. 

Förslaget är översänt som remiss till de Delregionala Kollektivtrafikråden 

(DKR). Kollektivtrafikråden har fått medskick i form av ett antal frågor som 

kommunerna har att ta ställning till.  

 

Fyrbodals Kommunalförbund samordnar arbetet med ett gemensamt svar till 

DKR Fyrbodals möte 15 februari 2018. Ärendet har presenterats och dialog 

har skett i samband med DKR Fyrbodal 30 november 2017 och motsvarande 

har skett i tjänstemannanätverket. Dialog har också skett i Fyrbodals 

Samhällsutvecklingsberedning. Kommunerna i Fyrbodal har i olika 

omfattning berett ärendet i sin kommun. Vid DKR Fyrbodal 30 november 

beslutades att Fyrbodals remissvar ska ta med berörda kommuners inspel 

kring egna kommunens stationsetablering, eller kring kommunens uteblivna 

stationsetablering.     

 

Utvecklingsstrategens förslag till remissvar 2018-01-08 och bedömning 

föreligger. Dals-Eds kommun ser positivt på att öppna nya stationer och att 

det inrättas ett nytt regionalt tågsystem. Dals-Eds kommun är inte direkt 

berörd av Västtågsutredningens förslag om öppnande av nya stationer i 

Bäckefors, Dals-Rostock, Frändefors, Brålanda samt NÄL och ges därför 

inte möjlighet att skicka med eget utlåtande. Däremot är kommunen direkt 

berörd av hur den framtida trafikeringen med tåg planeras samt hur frågan 

om reducering av parallell busstrafik hanteras. En viktig förutsättning är att 

det byggs upp ett eget regionalt tågsystem parallellt med Oslo-Göteborgs- 

trafiken. Kommunen vill inte se en utveckling där restider för resanden 

till/från Ed förlängs eller att tågstopp på något sätt äventyras. 

Busslinje 700 trafikerar idag Ed-Vänersborg med 10 dubbelturer Må-Fr. 

Utredningen föreslår en kraftig reducering av parallell busstrafik som en del 

i finansieringen och effektivare utnyttjande av Västtrafiks resurser.           

Tågen går via Öxnered och Trollhättan och för att komma till Vänersborg 

krävs minst ett byte. Linje 700 går direkt till Vänersborgs resecentrum och 

utgör med byte i Bäckefors till linje 730 resmöjligheter till Uddevalla. 

Linje 700 utgör även del av lokaltrafiken i Ed. 

Kommunen menar att man inte kan reducera busstrafiken på linje 700 som 

föreslås utan att man först byggt upp ett regionalt tågsystem med minst 10 

avgångar och att bussutbudet i Ed analyserats. Därefter kan parallell  
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forts. § 12 

busstrafik ses över där berörda kommuner ges stor möjlighet att delta i och 

påverka processen. 

En station vid NÄL ser kommunen som en viktig strategisk 

arbetsmarknadsfråga och viktig möjlighet för Dalsland.      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse utvecklingsstrateg, 2018-01-08      

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att för Dals-Eds Kommun ställa sig 

bakom Fyrbodals förslag till svar på Västtågsutredningen med 

komplettering i enlighet med utvecklingsstrategens förslag samt med 

följande tillägg:  

Kommunen menar att man inte kan reducera busstrafiken på linje 700 

som föreslås utan att man först byggt upp ett regionalt tågsystem med 

minst 10 avgångar och att bussutbudet i Ed analyserats. Därefter kan 

parallell busstrafik ses över där berörda kommuner ges stor möjlighet 

att delta i och påverka processen. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Västra Götalandsregionen 

Fyrbodal 
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§ 13 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 har ett förslag till Hagaskolans 

utemiljö utarbetats och presenterats. 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. Medel finns 

beslutade från Folkhälsorådet till projektet och därtill är det möjligt att viss 

anpassning till aktivitetsparkens fördel kan göras i återställningsarbetet av 

mark inom projektet ”ombyggnad Hagaskolan”. Ytterligare åtminstone 1,5 

mkr behöver anvisas för den egna finansieringen.  

 

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 om att eventuella utökade kostnader i samband 

med ombyggnationer av skolor ska hanteras inom befintlig ram, samt vid 

nämndens sammanträde 2017-12-20 § 90, aviserat svårigheter att ta ställning 

till driftskostnaderna för aktivitetsparken eftersom de utökade 

driftskostnaderna totalt för nämnden inte är tydliggjorda ännu.  

           

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse teknisk chef 2017-12-01      
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forts. § 13 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att ansöka om statsbidrag för upprustning 

av utemiljöer vid Hagaskolan i enlighet med upprättat förslag, med 

50 procent av totalkostnaden som uppgår till totalt 4 mkr för de 

bidragsberättigade åtgärderna. Finansiering ska ske via kommunens 

egna medel samt genom Folkhälsorådet och anpassning i samband 

med återställningsarbetet av mark inom projektet ombyggnad 

Hagaskolan. Finansiering och genomförande sker under förutsättning 

att medel om 50 procent beviljas via Boverket. Fastighetsförvaltare 

uppdras att genomföra ansökan. Erforderliga ansökningshandlingar 

ska undertecknas av kommunstyrelsens ordförande.  

 

- Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunkansliet att i dialog med 

samhällsbyggnadsförvaltningen och FOKUS-förvaltningen, 

genomföra utredning med förslag kring hur drift och underhåll ska 

hanteras samt tydliggöra ansvar och former för underhållet av parken. 

I utredningen bör beaktas att parken används såväl under skoltid som 

fritid, samt förslag på hur parkens användande och eventuellt skötsel 

kan ingå i undervisningen på något sätt. Ärendet återkommer för 

beslut kring ovan i kommunstyrelsen i samband med att ansökan 

behandlats.  
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Fastighetsförvaltare 

Utredare KS 
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§ 14 Dnr 2017-000434 500 

Medborgarförslag - Försämring av kollektivtrafiken i Dals-

Eds kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag har inkommit 2017-12-06 från Mikael Freeman avseende 

behovet av att anordna möte med Västtrafik, NSB, SJ och invånare med 

anledning av att kollektivtrafiken försämrats i kommunen under de senaste 

åren. Kommunfullmäktige har remitterat rubricerat medborgarförslag till 

kommunstyrelsen för vidare beredning.       

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 2017-12-06 

Kommunfullmäktiges protokoll 2017-12-14 § 109      

Beslutsförslag 

- Kommunstyrelsen uppdrar åt utvecklingsstrategen att ta initiativ till 

en invånardialog i Dals-Ed kring utveckling av kollektivtrafiken där 

Västtrafik och kollektivtrafiknämnden inbjuds för medverkan. 

Kommunfullmäktige föreslås besvara medborgarförslaget enligt 

ovan.      
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KF 
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§ 15 Dnr 2017-000045 020 

Motion - Sommarjobb inom kommunen för 16- och 17-

åringar 

Sammanfattning av ärendet 

2017-02-14 inkom en motion från Lars-Inge Fahlén (S) avseende 

möjligheten att erbjuda alla ungdomar 16-17 år möjlighet till 3 veckors 

arbete under sommaren inom kommunens arbetsområden. 

 

Motionen hänvisar till det beslut som finns idag om att erbjuda feriepraktik 

till de ungdomar som slutar åk 9. För detta finns medel motsvarande 150 000 

kr avsatta i budget. Feriepraktiken är ett initiativ för att skapa kontakt med 

arbetslivet, möjlighet till meningsfull sysselsättning, och egen inkomst.  

Motionären menar att detta behov även finns hos de ungdomar som avslutar 

år 1 på gymnasiet (och då är 17 år), då många arbeten på den reguljära 

arbetsmarknaden kräver att man fyllt 18 år. I motionen förselås därför att 

Dals-Eds kommun ska erbjuda feriepraktik till alla ungdomar som avslutar 

åk 9 i grundskolan samt år 1 på gymnasiet. 

 

Tjänsteskrivelse med konsekvensbeskrivning och förslag till motionssvar 

från AMI-chef 2017-09-21 har tidigare behandlats i arbetsutskottet men då 

med återremiss och med hänvisning till behovet av bedömning kring 

möjligheterna till eventuell extern finansiering för delar av de ökade 

kostnaderna för en utvidgning av feriepraktiken till att utöver åk 9 elever 

även omfatta gymnasieskolans åk 1 elever. Ny tjänsteskrivelse från AMI-

chef, 2017-11-08 föreligger för vidare beredning av ärendet.       

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse med konsekvensbeskrivning, AMI-chef 2017-09-21  

Tjänsteskrivelse AMI-chef, 2017-11-08     

Yrkande 

Per-Erik Norlin (S) yrkar på återremiss till AMI-chef för att genomföra en ny 

översyn av möjligheterna till finansiering inom integrationsmedlen för att 

kunna tillgodose motionens intentioner.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska återremitteras i enlighet 

med Norlins yrkande ovan men finner att ärendet ska avgöras vid dagens 

sammanträde.  
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Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige besvarar rubricerad motion med följande. 

Feriepraktiken ska även fortsättningsvis endast erbjudas de ungdomar 

som slutar åk 9 i grundskolan. AMI-verksamheten kommer dock 

bevaka möjligheter till externa medel för insatser riktade till 

målgruppen, och om möjligt försöka nå dessa för att kunna erbjuda 

fler ungdomar feriepraktik. Sedan ett par år tillbaka tillhandahåller 

kommunen även några platser sommarjobb som är reserverad för 

gymnasieelever.   

 

Reservation 

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutsförslaget till förmån för 

Norlins (S) yrkande.  
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§ 16 Dnr 2014-000002 130 

Riktlinjer för ensamkommande flyktingbarn  

Sammanfattning av ärendet 

Dals-Eds kommun har för närvarande ett system för att betala ut ersättning 

till de barn/ungdomar som finns i kommunens EKB-verksamhet. Det innebär 

att det månadsvis betalas ut en matpeng på 1650 kr samt en kommunpeng på 

1850 kr, på vilken det görs avdrag vid frånvaro från skolan. 

 

AMI-verksamheten upplever att detta incitament inte gett den effekt som 

önskats, vilket innebär att det inte har något större påverkan på huruvida 

ungdomen sköter sin skolgång eller ej. Vidare är det nu flera som inte längre 

går i skola, några är inskrivna på Af, är på praktik eller i andra insatser. Det 

innebär att gruppen inte längre är lika homogen, vilket vidare innebär att 

ersättningarna behöver justeras mer utifrån vilken insats/sysselsättning och 

boende man har och mindre utifrån gruppen som sådan.  

 

Förslag föreligger från AMI-chef 2018-01-03 om att ta bort den kommunala 

ersättningen på 1850 kr och endast behålla matersättningen.  

 

PUT i kollektiv  1650 kr/månaden  Verksamheten betalar 

förbrukningsvaror så 

som toalettpappaer och 

glödlampor.   

PUT i eget boende  2000 kr/månaden  Får köpa egna 

förbrukningsvaror  

  

Alla ungdomar inskrivna i verksamheten har utöver denna matpeng 

möjlighet att erhålla extra medel från CSN, arbetsförmedlingen eller via eget 

arbete. Likabehandlingsprincipen är i detta avseende viktig nämligen att 

EKB har samma rättigheter/möjligheter men också samma skyldigheter som 

andra i liknande ålder/situation. Ersättningarna finansieras av för detta 

avsedda medel som kommunen ersätts med via Migrationsverket.      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse AMI-chef 2018-01-03      

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att anta ovan givna rutin för utbetalningar 

av ersättningar för ensamkommande barn i Dals Eds kommun.      

 

Expedieras till 

AMI-chef 
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§ 17 Dnr 2011-000215 770 

Ungdomsmottagningar i Västra Götaland - Samverkansavtal 

avseende ungdomsmottagning i Dals-Ed mellan Hälso- och 

sjukvårdsnämnden och Dals-Eds kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Dals-Eds kommun och Norra hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) har sedan 

länge ett avtal för att samfinansiera ungdomsmottagningen i Ed. Det nu 

gällande avtalet löpte ut vid årsskiftet 2017/2018.  

 

Folkhälsostrategens yttrande 2018-01-02 föreligger. HSN har under 2017 

tagit initiativ till en dialog om nytt avtal inför ny avtalsperiod men detta har 

inte färdigställts i avvaktan på antagandet av ett nytt inriktningsdokument för 

ungdomsmottagningarnas verksamhet i Västra Götaland. Det nya 

inriktningsdokumentet är nu klart och dialogen om nytt avtal kan fortsätta 

under första halvan av 2018. HSN har tagit beslut om att från sin sida 

förlänga avtalet om ungdomsmottagningen under 2018.      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse folkhälsostrateg 2018-01-02      

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen i Dals-Eds kommun beslutar om att godkänna 

förlängning av samverkansavtalet för ungdomsmottagning under 

2018.  
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§ 18 Dnr 2017-000450 770 

Inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra 

Götaland 2018-2022 

Sammanfattning av ärendet 

Ungdomsmottagningar bedrivs i samverkan mellan VGR:s hälso- och 

sjukvård och kommunen och vänder sig till ungdomar 13- 24 år. Dess 

huvudsakliga uppdrag gäller samlevnad och relationer, psykisk hälsa, sexuell 

och reproduktiv hälsa och rättigheter samt levnadsvanor och livsvillkor. Som 

gemensam beskrivning av inriktning för ungdomsmottagningarnas 

verksamhet finns ett inriktningsdokument att hålla sig till. 

 

Ett nytt inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra 

Götalandsregionen har tagits fram i samverkan mellan regionen och 

kommunerna i länet. Dokumentet beskriver ungdomsmottagningarnas mål, 

uppdrag och vårdnivå och ger en gemensam grund för verksamhet och 

utveckling av ungdomsmottagningarna i länet. Det utgör även ett stöd för de 

samverkansavtal som tecknas mellan kommun och region. Tidigare 

inriktningsdokument 2011–2015 ligger till grund för det nya förslaget. Dals-

Eds kommunstyrelse har deltagit i en tidigare remissrunda kring dokumentet 

där en del kritiska synpunkter framfördes varav somliga har beaktats.  

 

Det som är nytt i jämförelse med tidigare dokument är: tydligare delat 

ansvar, psykisk hälsa/psykosocialt perspektiv, beskrivning av resursnivå, 

nyckeltal, organisationsmodell, förslag till fördelningsprincip för 

samverkansavtal, huvudmannaskap samt förutsättningar för längre avtalstid.  

 

VästKoms styrelse rekommenderar kommunalförbunden att rekommendera 

kommunerna att anta inriktningsdokumentet. Fyrbodals direktion har i sin tur 

rekommenderat medlemskommunerna att anta dokumentet.      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse folkhälsostrateg, 2018-01-02 

Inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra Götalandsregionen      

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till 

inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra Götaland 

2018–2022.      

 

Expedieras till 

KF 
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§ 19 Dnr 2017-000451 770 

Överenskommelse och gemensam riktlinje för samverkan vid 

in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård mellan 

kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen 

Sammanfattning av ärendet 

Den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

gäller från 1 januari 2018. Överenskommelse och riktlinje beskriver en in- 

och utskrivningsprocess för personer i alla åldrar som efter utskrivning från 

sluten hälso- och sjukvård behöver insatser från kommunal hälso- och 

sjukvård, socialtjänst och/eller öppenvårdens hälso- och sjukvård. I den nya 

processen ska planeringen inför utskrivning påbörjas redan vid inskrivning.  

 

Landstingsfinansierad öppenvård har tidigt en roll i planeringen där kraven 

på slutenvårdens information till kommunal verksamhet och öppenvård 

förtydligas och det är stort fokus på samverkan och samordning mellan 

verksamheterna, för att den enskilde ska kunna skrivas in och ut i sluten 

hälso- och sjukvård på ett tryggt och effektivt sätt.  

 

I den föreslagna överenskommelsen regleras också att 2017 års regler och 

rutiner för kommunernas betalansvar fortsätter att gälla till och med 2018-

09-24. Dialog kring hur betalansvaret ska regleras efter det pågår, och 

beslutsunderlag kommer att tas fram av Koncernkontoret VGR och 

VästKom under början av 2018.  

 

VästKoms styrelse har den 14 november beslutat ställa sig bakom 

överenskommelse med tillhörande riktlinje som reglerar in- och 

utskrivningsprocessen för personer som efter utskrivning har behov av 

samordnade insatser. Överenskommelsen gäller fr.o.m. 2018-01-01 t.o.m. 

2018-09-24.  

 

VästKoms styrelse har även beslutat ställa sig bakom förslag till reglering av 

betalansvaret mellan Västra Götalands kommuner och Västra 

Götalandsregionen fr.o.m. 2018-01-01 t. o. m. 2018-09-24.  

 

Västkoms styrelse har även beslutat ställa sig bakom förslag om att uppdra 

till Koncernkontoret VGR och VästKom att komplettera och återkomma 

med förslag på överenskommelse samt reglering av betalansvaret mellan 

Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen för tiden fr.o.m. 

2018-09-25 t.o.m. 2020-12-31.  

 

Ställningstagande gällande förslag till reglering ska göras under våren 2018.  
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Forts. § 19 

 

VästKoms styrelse rekommenderar kommunalförbunden att rekommendera 

medlemskommunerna att besluta i enlighet med ovanstående förslag. 

Fyrbodals direktion har den 30 november 2017 beslutat att rekommendera 

medlemskommunerna att besluta i enlighet med ovanstående förslag. 

Socialnämnden har 2017-12-19 § 102 ställt sig bakom förslag enligt ovan.  

 

Förslag till riktlinjer och överenskommelse bifogas.       

Beslutsunderlag 

Överenskommelse och gemensam riktlinje för samverkan vid in- och 

utskrivning från sluten hälso- och sjukvård mellan kommuner i Västra 

Götaland och Västra Götalandsregionen 

Socialnämndens protokoll 2017-12-19 § 102      

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med ovanstående förslag när 

det gäller Överenskommelse och gemensam riktlinje för samverkan 

vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård mellan 

kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen.      
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

28(35) 

Sammanträdesdatum 

2018-01-31 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 20 Dnr 2017-000385 005 

Digital basplattform 

Sammanfattning av ärendet 

Med moderna digitala grundverktyg som spar tid och pengar avses ett samlat 

digitalt system, en digital basplattform, för det kreativa skapandet genom 

samarbete, mejl, kalender och intranät.  

 

Kommunens förberedelser och planering av arbetet mot en långsiktigt 

hållbar ekonomi och verksamhet (LEV) har pågått sedan 2015-2016 och ett 

av utvecklingsområdena som pekats ut är processutveckling med hjälp av 

digitalisering. En digitaliseringsstrateg har anställts för ändamålet som i 

tjänsteskrivelse 2018-01-04 beskriver sitt arbete så här långt och behovet av 

att inriktning framöver när det gäller digital basplattform. För närvarande har 

kommunen plattformen Novell genom företaget MicroFocus och jämförelser 

görs i digitaliseringsstrategens skrivelse, med andra system på marknaden. 

Jämförelser mellan olika system och kostnadskalkyl samt förslag på 

finansiering föreligger i tjänsteskrivelse.       

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse digitaliseringsstrateg, 2018-01-04      

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att tillsammans med 

kommunledningsgruppen under åren 2018-2021, driva processen för 

anskaffning och implementering av en ny digital basplattform med 

inriktning mot det mest kostnadseffektiva alternativet. Finansiering 

av upphandlingsförfarandet sker inom ram för digitaliseringsstrateg. 

Vidare beslut i ärendet fattas efter genomförd upphandling.  
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§ 21 Dnr 9230  

Information till Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Magnus Åkesson, samhällsbyggnadschef, informerar om pågående process 

inom AMI om att samordna lönebidragen till föreningarna för ökad 

effektivitet och flexibilitet. Detta består bland annat i att en samordnare 

anställs inom AMI i form av ett lönebidrag för att ansvara för samordningen 

gentemot föreningarna.  

Samhällsbyggnadschefen informerar även om snöröjningen i kommunen 

efter att det inkommit synpunkter på kvaliteten av röjningen under vintern.  

Fastighetsförvaltare informerar om status för byggprojekten på förskolan 

Fågelvägen, Snörrumskolan, Hagaskolan samt äldreboendena.  
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§ 22 Dnr 14270  

Rapport från Kommunalförbunden 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande informerar om att förbundsdirektionen för 

Fyrbodal avslutat sin anställning och en rekryteringsprocess har inletts.  
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§ 23 Dnr 32772  

Anmälan av delegationsbeslut KS 180131 

Sammanfattning av ärendet 

KS ordförande Martin Carling 

 Hyresavtal del av Dals-Ed, Ed 1:34 – Fiskespecialisten AB - ca 550 

kvm – Delegation 2017-173 

 

Fastighetsförvaltare Claes Hellberg 

 Tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter för offentlig 

tillställning – musikevenemang Stallbacken, den 26-27 januari 2018 - 

Delegation 2018-06  

 

Brandinspektör Per Sandström 

 Tillståndsbevis – förvaring av explosiva varor, Dals-Eds kommun – 

giltighetstid 2017-12-01 – 2022-12-01 – Delegation 2017-164 

 Tillstånd för fastighetsägare att själv få utföra rengöring av skorsten – 

fastighet Ed 2:91 – giltighetstid 2020-12-10 – Delegation 2017-165 

 Tillstånd för fastighetsägare att själv få utföra rengöring av skorsten – 

fastighet Ed 1:177 – giltighetstid 2020-12-15 – Delegation 2017-166 

 Yttrande ang ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

föreskrifter för offentlig tillställning - musikevenemang Stallbacken, 

den 26-27 januari 2018 - Delegation 2018-05 

 Yttrande ang demonstration av fyrverkerier – Kårslätt 1:52 den 2017-

12-29 kl. 19.00-20.00 – Delegation 2017-171 

 Brandskyddskontroll Ed 2:67, föreläggande – Delegation 2017-167 

 

Tf räddningschef Leif Kunell 

 Delegation för att tjänstgöra som räddningsledare – Delegation 2017-

176 

 

Kostchef Christine Harnell 

 Anställningsbeslut timanställning kostenheten – Delegation 2018-04 

 

Kommunkansliet Anett Isaksson 

 Parkeringstillstånd 24 2017 - Sekretess enligt 26 kap 1 § - Delegation 

2017-172 
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forts. § 23 

 

 Parkeringstillstånd 01 2018 - Sekretess enligt 26 kap 1 § - Delegation 

2018-02 

 Parkeringstillstånd 02 2018 - Sekretess enligt 26 kap 1 § - Delegation 

2018-03 

 

Kommunchef Agneta Johansson 

 Beslut om ställföretradande ekonomichef under perioden 2018-01-01 

– 2018-06-30 – Delegation 2018-01 

 

Samhällsbyggnadschef Magnus Åkesson 

 Yttrande tillstånd för disposition av offentlig plats Emmaus Björkå – 

Delegation 2017-177 

 Anställning parkskötare fr o m 2018-01-01 – Delegation 2017-174 

 Anställning fastighetsskötare fr o m 2018-02-01 – Delegation 2017-

175 

 

Tf personalchef Jennie Strandberg Olsson 

 Beslut gällande lönetillägg biträdande boendechef – Delegation 

2017-168 

 Beslut gällande lönetillägg vikarierande lärare – Delegation 2017-

169 

 Beslut gällande lönetillägg lärarlönelyftet – Delegation 2017-170 
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§ 24 Dnr 32773  

Meddelande KS 180131 

Sammanfattning av ärendet 

Diarienr KS 18/29.231 – Plan- och byggnadsnämnden 

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

nybyggnad av sophus – Äng 3:84. 

 

Diarienr KS 18/30.231 – Plan- och byggnadsnämnden 

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

nybyggnad av sophus – Äng 3:85. 

 

Diarienr KS 17/455.003 – Plan- och byggnadsnämnden 

Beslut om ny delegationsordning 

 

Diarienr KS 17/454.100 – Plan- och byggnadsnämnden 

Beslut om telefon- och expeditionstider 

 

Diarienr KS 17/345.100 – Socialnämnden 

Beslut gällande gemensamt HVB för Dals-Ed, Bengtsfors och Mellerud 

 

Diarienr KS 17/37.041 – Socialnämnden 

Beslut om Budget och mål 2018, socialnämnden 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 17:50 

Information om regler i lag och kollektivavtal om bisyssla 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 18:1 

Ändringar och tillägg i Huvudöverenskommelse – HÖK 16 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 17:52 

Ersättningar och villkor vid familjehamsvård av barn, unga och vuxna, 

vårdnadsöverflyttningar mm för år 2018 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 17:53 

Ersättning till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som 

korttidsvistelse enligt LSS för år 2018 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 17:54 

Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2018 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 17:67 

Redovisningsfrågor 2017 och 2018 
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forts. § 24 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 17:68 

Budgetförutsättningar för åren 2017-2021 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 17:69 

Slutligt utfall av 2016 års kommunala fastighetsavgift samt prognos för 

kommande år 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 17:62 

Avtal om kopiering och tillgängliggörande i skolorna from 2018 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 17:41 

Arbetsdomstolens dom 2017 om avsked av rektor 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 17:64 

Omsorgsprisindex 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 17:65 

Arbetsdomstolens dom 2017 nr 61, fråga om anhörigs fullmakt att företräda 

brukare i vissa fall 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 17:57 

En ny kommunallag 

 

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 2017-11-23 

 

Kommunala pensionärsrådet 

Sammanträdesprotokoll 2017-11-24 

 

Kommunala handikapprådet 

Sammanträdesprotokoll 2017-11-24 

 

Diarienr KS 17/438.170 och KS 18/4.175 Räddningstjänstens 

årsuppföljning 

LSO (lag om skydd mot olyckor) och LBE (lag om brandfarliga och 

explosiva varor) för året 2017 

 

Dalslands Miljö- och Energinämnd 

Sammanträdesprotokoll 2017-12-14 
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forts. § 24 

 

Mark- och miljödomstolen  

Domslut i mål överklagat beslut i kommunfullmäktige om antagande av 

detaljplan för Ed 1:211 och Ed 212 

 

Mark- och miljödomstolen  

Domslut i mål överklagat beslut i kommunfullmäktige om antagande av 

detaljplan för Ed 1:211 och Ed 212 – laga kraft 

 

Polismyndigheten Polisregion Väst 

Anmälan om stöld Norra moränvägen 

 

Polismyndigheten Polisregion Väst 

Anmälan om stöld Utsiktens gymnasium 

 

Polismyndigheten Polisregion Väst 

Anmälan om stöld soptippen Onsön 

 

Diarienr KS 17/413.130 – IVO Inspektionen för vård och omsorg 

Tillsyn av hem för vård och boende – HVB Stationshuset  

 

Länsstyrelsen Västra Götalands län 

Beslut efter uppföljning av kommunens krisberedskapsarbete 

 

 

 

 


