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§ 121 

  
Motion - GMO-fri zon i Dals-Eds kommun, Dnr 2010-000017.420 
 
Sammanfattning 
Motion har inkommit 2010-01-25 från Hans Åkerlundh (MP). I motionen föreslås att 
kommunfullmäktige uttalar sig för att Dals-Eds kommun ska vara en GMO-fri zon. I 
motionen uttrycks även bland annat att kommunen kan se till att vid upphandling av 
till exempel matvaror till alla skolor och vårdinrättningar är fria från GMO.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2010-03-17 § 5 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-04-14 § 82 att remittera motionen till 
Dalslands miljökontor utifrån de kommunala möjligheterna att påverka förekomsten 
av genmodifierade grödor inom kommunen. Vidare uppdrog kommunstyrelsens 
arbetsutskott åt kommunsekreterare att redovisa de beslut som fattats i andra 
kommuner avseende GMO-fri zon.  
 
Kommunfullmäktige kommer 2010-08-24 att behandla förslag till Livsmedelspolicy 
och riktlinjerna Den goda måltiden som hanterar frågan om GMO-fria livsmedel vid 
upphandling till kommunala kök.  
 
Beslutsunderlag 
Motion inkom 2010-01-25 
Kommunfullmäktiges protokoll 2010-03-17 § 5 
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2010-04-14 § 82 
Östersunds kommun, kommunstyrelsen 2008-11-20 
Åre kommun, tjänsteskrivelse 2008-09-25 
Åre kommun, kommunstyrelsen 2009-04-08 
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2010-08-18 § 156 
 
Beslutsförslag 
- Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen i den del som avser 

kommunens upphandlingspolicy vid upphandling av livsmedel om att använda 
GMO-fria livsmedelsprodukter till kommunala kök.  

 
- Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen i den del som avser att Dals-Eds 

kommun uttalar sig för att vara en GMO-fri zon med hänvisning till att det ligger 
utanför det kommunala kompetensområdet.  

 
Expedieras: 
KF 
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§ 122 

  
Remiss - förändring av förbundsordning för Samordningsförbundet Norra 
Dalsland, Dnr 2010-000165.000 
 
Sammanfattning 
Remiss angående förändringar av förbundsordning för Samordningsförbundet Norra 
Dalsland föreligger för synpunkter.  
 
Det är ägarföreträdarna som har att besluta om förbundsordning för 
Samordningsförbundet. Samordningsförbundets styrelse har tagit fram ett förslag till 
ny förbundsordning och åtar sig genom denna remissrunda att samordna 
ägarföreträdarnas synpunkter till ett slutligt förslag som ska vara förbundet tillhanda 
senast den 1 september 2010.  
 
Bakgrunden till föreslagna förändringar är i första hand förändringar i lagen 
(2003:1210) om finansiell samordning för revisionen men även andra justeringar som 
bland annat förändring av namn för vissa parter. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss angående förändringar av förbundsordning för Samordningsförbundet Norra 
Dalsland, Ulrica Sandzén 16 juni 2010 
Förslag till förbundsordning för Samordningsförbundet Norra Dalsland 
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2010-08-18 § 159 
 
Kommunstyrelsens beslut 
- Kommunstyrelsen i Dals-Eds kommun har inget att erinra mot föreslagna 

förändring av förbundsordningen för Samordningsförbundet Norra Dalsland.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedieras: 
Samordningsförbundet Norra Dalsland 
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§ 123 

  
Medborgarförslag - skolgång i Aremark, Dnr 2009-000180.000 
 
Sammanfattning 
Medborgarförslag angående möjligheterna för barn från Nössemark att fullgöra sin 
skolgång i Aremarks kommun i Norge, inkom 2009-08-12. Kommunfullmäktige 
beslutade 2009-08-26 § 61 att remittera medborgarförslag angående Skolgång i 
Aremark, till kommunstyrelsen för beredning.  
 
Frågan kring skolgång i Aremark har även tidigare behandlats i Dals-Eds kommun, då 
på initiativ från en arbetsgrupp med föräldrar i Nössemark, Barngruppen i Nössemark, 
som fungerade i syfte att undersöka möjligheterna för elever boende i Nössemark att 
gå i skola i Aremark, Norge. Efter att kommunledningarna för Dals-Eds kommun och 
Aremarks kommun i Norge haft en dialog för hur samarbetet mellan de två 
kommunerna kan utvecklas utreddes möjligheterna för att genomföra ett projekt vilket 
dock inte visat sig vara en framkomlig väg. 
 
Kommunchefen har därefter genomfört en utredning i ärendet där olika perspektiv på 
möjligheten för skolgång över gränsen beaktas. Utredningen kommunicerades med 
Barngruppen i Nössemark och frågan diskuterades även i respektive partigrupp, inför 
behandling i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade 2009-04-01 § 53 att 
rekommendera FOKUS-nämnden att bevilja ytterligare ett läsår, med start 
höstterminen 2009, för den elev som redan påbörjat sin skolgång i Aremark. 
Kommunstyrelsen beslutar vidare att uppmana FOKUS-nämnden att bereda ett ärende 
om principiellt ställningstagande kring skolgång för grundskoleelever i angränsande 
kommun/land.  
 
FOKUS-nämnden beslutade 2009-06-06 § 44 att uttala följande; elever födda i Norge 
men boende i Sverige och som flyttat från Norge, får fullfölja pågående läsår i Norge. 
Beslutet tas i enlighet med skollagen 10 kapitlet 4 §. Något beslut om principiellt 
ställningstagande därutöver ska inte tas, eftersom det inte föreligger någon skyldighet 
för kommunen att anordna sådan skolgång och frågan inte är reglerad i svensk 
skollagstiftning.  
 
I syfte att behandla medborgarförslaget beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott 
2009-12-09 § 330 att remittera ärendet till FOKUSnämnden för beredande av förslag 
till remissvar. FOKUSnämnden har 2010-03-03 § 14 beslutat i ärendet och överlämnat 
åt kommunstyrelsen förslag till svar på medborgarförslaget.  
 
Kommunstyrelsen beslutade emellertid 2010-04-07 § 39 att återremittera förslaget 
angående skolgång i Aremark för ytterligare utredning.  
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forts. § 123 
 
Efter kommunstyrelsens återremiss beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-
04-14 § 89 att uppdra åt förvaltningschef FOKUSnämnden att utreda möjligheten för 
elever boende i Sverige att erhålla skolpeng även vid studiegång i Norge, i likhet med 
de möjligheter som finns att med skolpengen välja annan skola inom Sverige. Vidare 
uppdrogs åt förvaltningschefen att beräkna de kostnader i övrigt en sådan skolgång 
skulle innebära, både för studierna men också andra eventuella merkostnader i form 
av tillsyn, anpassad skolgång med mera.  
 
Förvaltningschef FOKUS har i enlighet med uppdrag ovan inkommit med skrivelse 
2010-06-23.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2010-08-18 § 162 efter remittering av ärendet till 
FOKUSnämnden och tillsammans med det utredningsmaterial som tidigare anförts i 
ärendet enligt ovan föreslagit kommunstyrelsen att bereda kommunfullmäktige ett 
svar på medborgarförslaget. 
 
Yrkanden  
Elisabet Forsdahl (C) med flera yrkar på återremiss av ärendet med anledning av att 
svaret på medborgarförslaget bör omformuleras.  
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Forsdahls yrkande.   
 
Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att återremittera medborgarförslaget angående 
skolgång i Aremark för ytterligare beredning av svaret. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedieras: 
KSAU 2010-09-15 
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§ 124 

  
Delegation hantering av ärenden enligt 10-11 §§ lagen om lägenhetsregister 
(2006:378), Dnr 2010-000171.003 
 
Sammanfattning 
Regeringen har den 25 mars 2010 beslutat att lägenhetsregister ska finnas upprättat i 
alla kommuner senast 1 juli 2010.  
 
Kommunerna ska, om det finns mer än en lägenhet med samma adress, fastställa ett 
lägenhetsnummer för varje lägenhet. Plan- och byggnadsnämnden är den nämnd i 
kommunen som haft delegation på att fastställa belägenhetsadresser.  
 
Kommunfullmäktige ska tilldela en nämnd uppgiften att hantera ärenden enligt lagen 
om lägenhetsregister (2006:378) lämpligen genom beslut om att ändra i nämndens 
reglemente. Nämnden kan i sin tur delegera rätt att fatta beslut enligt lagen om 
lägenhetsregister till en förtroendevald eller anställd i kommunen vilket sker genom 
ändring i nämndens delegationsförteckning.  
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse SKL (Sveriges kommuner och landsting) Svar på frågor om seminarier om 
lägenhetsregister 2010-05-19 
Informationsmaterial från möte om lägenhetsregister 2010-06-15, Lantmäteriet 2010-
06-29 
Tjänsteskrivelse enhetschef plan- och byggkontoret, 2010-07-21 
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2010-08-18 § 164 
 
Beslutsförslag 
- Kommunfullmäktige beslutar att plan- och byggnadsnämndens reglemente 

revideras med delegation till plan- och byggnadsnämnden att fastställa 
belägenhetsadress enligt 10 § lagen (2006:378) om lägenhetsregister och 
lägenhetsnummer enligt 11 § lagen (2006:378) om lägenhetsregister.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Expedieras: 
KF 
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§ 125 

  
Försäljning Fastighet Kårslätt 1:30, via Anbud, Dnr 2010-000170.050 
 
Sammanfattning 
Sedan ett år tillbaka har det funnits exploatörer som anmält intresse av att utveckla ett 
handelscenter på Jordbron. I sammanhanget har intressenterna uttryckt önskemål om 
att förvärva fastigheten Kårslätt 1:30, den tidigare så kallade Mossbergsfastigheten, 
som kommunen för närvarande äger. 
 
Lokalerna i fastigheten är för närvarande uthyrda med undantag för den del som AME 
tidigare haft verksamhet. AME har efter beslut i kommunstyrelsen 2010-04-07 § 41 
flyttat sina verksamheter till annan fastighet. Delar av fastigheten Kårslätt 1:30 har för 
närvarande ett underhållsbehov som behöver åtgärdas.   
 
Med hänsyn till det förestående underhållsbehovet och i syfte att öppna upp för alla 
intresserade av fastigheten att inkomma med anbud beslutade kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2010-05-12 § 121 att lämna fastigheten Kårslätt 1:30, den så kallade 
Mossbergsfastigheten, till försäljning. Vidare uppdrogs åt förvaltningschef service att 
lämna ut fastigheten till försäljning, som skall ske via anbud där pris och 
verksamhetens innehåll skall utgöra värderingsgrund. 
 
Det bokförda värdet för fastigheten är cirka 3 800 000 kronor.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-06-23 § 148 att förkasta de tre 
stycken inkomna anbuden på grund av att anbuden var för låga och därmed avsluta 
anbudsgivningen. Fastighetsförvaltare uppdrogs att kommunicera beslut om att 
förkasta samtliga anbud till anbudsgivarna och att samtidigt erbjuda anbudsgivarna 
förhandling avseende inkomna anbud på fastigheten. 
 
Vid dagens sammanträde redogör fastighetsförvaltare för genomförda förhandlingar 
avseende de tre stycken inkomna anbuden på fastigheten. En av dessa tre 
anbudsgivare har efter förhandlingar inkommet med ett högre bud.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-12 § 121 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-06-23 § 148 
Anbud 3 220 000 kronor, inkommet 2010-06-10 
Anbud 800 000 kronor, inkommet 2010-06-11 
Anbud 3 000 000 kronor, inkommet 2010-06-11 
Anbud efter förhandling 3 500 000 kronor, inkommet 2010-07- 
Skrivelse inkommen 2010 
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2010-08-18 § 165 
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forts. § 125 
 
Kommunstyrelsens beslut 
- Kommunstyrelsen beslutar att försälja fastigheten Kårslätt 1:30 till Håbols bygg 

och mekaniska för 3 500 000 kronor vilket är högsta bud efter anbudsförfarande 
och förhandling.  

 
- Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna 

erforderliga handlingar.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedieras: 
KS ordförande 
Fastighetsförvaltare 
Håbols bygg och mekaniska 
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§ 126 

  
Budgetuppföljning 2010, Dnr 2010-000078.042 
 
Sammanfattning 
Halvårsbokslut med prognos för budgetutfall för helåret 2010 föreligger. 
 
Rapporten för perioden januari – juni 2010 visar ett positivt resultat om 1 mkr vilket 
är en förbättring med 0,1 mkr i förhållande till samma period föregående år. 
Prognosen för helåret 2010 som baseras på nämndernas bedömningar samt 
åtgärdsförlag enligt kommunchefsdialogen, pekar på ett positivt resultat på 2,1 mkr, 
vilket är 0,1 mkr bättre än budgeterat. Därutöver finns för närvarande under 
kommunfullmäktige ett anslag för oförutsedda utgifter om 4 mkr vilket således kan 
förbättra resultatet ytterligare under förutsättning att inget oförutsett inträffar.  
 
Kommunstyrelsen prognostiserar ett budgetöverskott med drygt 2 mkr. I inrapporterad 
prognos i övrigt redovisas följsamhet mot budget för samtliga nämnder och styrelser 
utom för socialnämnden som redovisar ett underskott mot budget med 3,3 mkr. Detta 
som en konsekvens av utökad LSS-verksamhet och ökade kostnader för 
institutionsplaceringar inom individ- och familjomsorgen.  
 
I enlighet med kommunens styrprinciper har förvaltningschefen i socialnämnden 
kontaktat kommunchefen för dialog.  
 
Beslutsunderlag 
Delårsrapport 2010-06-30, halvårsbokslut – helårsprognos, ekonomichefen 
 
Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige beslutar godkänna föreliggande halvårsbokslut 2010 
inklusive prognos med följande tillägg.  

 
- Socialnämndens beviljas tilläggsanslag med 2,8 mkr. Nämnden har att 

under resterande del av året reducera sitt beräknade underkott om 0,5 mkr.  

-   
 
 

- Socialnämndens tilläggsanslag om 2,8 mkr ska hanteras inom 
kommunstyrelsens budget samt genom anslag för oförutsedda utgifter under 
kommunfullmäktige.  

 
- Åt ekonomichefen uppdras att verkställa budgetmässig omfördelning enligt 

ovan.  

 
Expedieras: 
KF 
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§ 127 

  
Introduktionsinsatser för nyanlända invandrare i Sverige, Dnr 2006-000130.130 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2007-11-14 § 110 att gällande mottagande av 
flyktingar teckna treårig överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande av 15 
personer per år (introduktionsplatser). Arbetsmarknadsenheten har i uppdrag att arbeta 
med integrationen vilket görs i nära samverkan med barnomsorg, skola, 
vuxenutbildning, socialtjänst samt arbetsförmedling. För var och en som mottages 
upprättas en introduktionsplan och ett introduktionsprogram. Målet med 
introduktionen är att personer på introduktionsplatser i princip ska ges samma 
förutsättningar som övriga kommuninvånare. 
 
Under introduktionstiden har den som är i åldern 20 – 65 år och som tas emot som 
flykting i Dals-Eds kommun rätt att söka introduktionsersättning. För 
introduktionsersättningen har ett regelverk upprättats som godkändes av 
kommunstyrelsen 2006-10-04 § 165.   
 
Skrivelse från integrationssamordnare 2010-09-06 föreligger där förslag finns om att 
göra ett enskilt undantag från åldersgränsen i regelverket kring 
introduktionsersättningen. I det enskilda fallet är det en 18-årig man med 
uppehållstillstånd som önskar flytta till en släkting boende i Dals-Ed men som inte är 
berättigad till ersättning utifrån gällande regelverk. Schablonersättningen från staten 
är den samma för personer mellan 16 – 64 år.  
 
Beslutsunderlag 
Regelverk för introduktionsersättning 
Skrivelse integrationssamordnare 2010-09-06 
 
Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar  
 

att i det enskilda fallet enligt ovan göra ett undantag från Regelverk för 
introduktionsersättning och på det sättet möjliggöra för den 18-årige mannen 
att ansöka om introduktionsersättning.  
 
att delegera åt AME-chef att besluta om undantag från Regelverk för 
introduktionsersättning när det gäller åldersgränsen.  

 
Expedieras: 
AME-chef 
Integrationssamordnare 
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§ 128 

  
Information till Kommunstyrelsen, Dnr 9230 
 
Kommunstyrelsen genomför tillsammans med AME-chefen ett studiebesök och 
rundvandring i AME:s nyrenoverade lokaler på Industrigatan 10.  
 
Kommunchefen informerar om en webbaserad tjänst som tillhandahåller bland annat 
LEAN-utbildning.  
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§ 129 

  
Meddelande KS 100908, Dnr 13518 
 
Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 10:52 
Budgetförutsättningar för åren 2010-2014. 
 
Polismyndigheten i Västra Götaland Fyrbodal Öst/Dalsland 
Tillståndsbevis enligt ordningslagen (1993:1617). 
Slag:   Allmän sammankomst/Politiskt information – sång och musik, apeller, 
            underhållning med trollkarl  m m.  
Tid:     2010-08-27, kl. 10.00-19.00. 
Plats:  Terassparken, Ed. I händelse av regn Stallbacken Ed. 
Ansvarig anordnare: Rune Karlsson. 
 
Länsstyrelsen Västra Götalands län 
Rapport om bostadsmarknaden i Västra Götalands län – Bostadsbyggande och 
boendeplanering. 
 
Diarienr. 10/62.130 - Migrationsverket 
Beslut om ersättning för mottagande av ensamkommande barn enligt 1 b § 
Förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. 
 
Diarienr. 08/317.600 - Sveriges Kommuner och Landsting 
Rapport från Nätverket Bohuslän. 
 
Diarienr. 10/58.000 - AnnChristine Svensson 
Förbättringsförslag – Rensning och gallring av Strandpromenad. 
 
Diarienr. 10/58.000 - Gunnar Börjesson 
Besiktning av skorsten 1 gång/år – skapar arbetstillfälle. 
 
Diarienr. 09/103.600 - Skolinspektionen 
Ansökan från Baggium Utbildning AB om rätt till bidrag för en fristående 
gymnasieskola, 
Åmåls Praktiska Gymnasium i Åmåls kommun 
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§ 130 

  
Anmälan av delegationsbeslut KS 100908, Dnr 13519 
 
PROTOKOLL KSAU 
2010-08-18 

 
Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att lägga delegationsbesluten till handlingarna. 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


