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§ 197 

  
Remiss - Betänkandet Spara i goda tider - för en stabil kommunal verksamhet 
SOU 2011:59, Dnr 2011-000292 
 
Sammanfattning 
Kommunen har givits möjlighet att yttra sig över förslag från Finansdepartementet om 
betänkande Spara i goda tider (SOU 2011:59). Bakgrunden till utredningsuppdraget är 
att bland annat med beaktande av konsekvenserna av finanskrisen, som fick stora 
samhällsekonomiska konsekvenser och påverkade även förutsättningarna för den 
kommunala verksamheten, lämna förslag på hur procykliska variationer i kommuner 
och landstings verksamhet kan förebyggas och hur en stabil kommunal verksamhet 
över konjunkturcykeln kan främjas.  
 
Utredarens förslag kan sammanfattas i två nedanstående förslag. 
 
Lokal resultatutjämningsreserv – lagreglerad möjlighet att avsätta pengar till en lokal 
resultatutjämningsreserv. Det ska räcka med ett överskott om 1 % av skatteintäkter 
och statsbidrag för att göra en reservering. För kommuner och landsting med ett 
negativt eget kapital (inklusive pensionsskuld) krävs ett överskott på 2 %.  
 
Kommunal stabiliseringsfond – kommun/landsting ska betala in motsvarande 0,15 % 
till en central stabiliseringsfond. Fonden ska garantera en årlig tillväxt av 
skatteunderlaget om 2,2 %. Vid en konjunkturnedgång betalas pengar ut från fonden.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ekonomichef, 2011-11-29 
 
Kommunstyrelsens beslut 
- Kommunstyrelsen i Dals-Eds kommun beslutar yttra följande avseende 

betänkandet Spara i goda tider - för en stabil kommunal verksamhet SOU 
2011:5: 

 
1. att uttala stöd till förslaget om en lokal resultatutjämningsreserv.  

 
2. att motsätta sig förslaget om en kommunal stabiliseringsfond med 

hänvisning till att stora förändringar i konjunkturen finanspolitiskt bör 
hanteras av staten.  

 
Expedieras: 
Regeringskansliet, Finansdepartementet 
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§ 198 

  
Bredbandsutbyggnad i Dals-Eds kommun, Dnr 2011-000210.005 
 
Sammanfattning 
För att möjliggöra en fortsatt bredbandsutbyggnad av god kvalitet över hela landet 
krävs att det ute i bygderna finns ett lokalt engagemang i form av att ekonomiska 
föreningar bildas. Kommunens ansvar kan bland annat bestå i att medfinansiera och 
ansöka om bidragspengar till så kallade fibernoder där sedan de lokala föreningarna 
kan ansluta sig. Kommunstyrelsen beslutade därför 2010-08-11 § 117 att med 43 000 
kronor medfinansiera fiberdragningen och på det sättet möjliggöra för ekonomiska 
föreningar att ansluta sig till den fibernoder i Gesäter som tillskapas genom 
medfinansieringen. Efter informationsmöte där kommunen deltagit har en arbetsgrupp 
bildats i Gesäter för utvecklande av fibernät på landsbygden.  

 
Kommunens framtida roll när det gäller fibernät på landsbygden, kan vidare bestå i 
ansökan och finansiering av stamfiber som lokala föreningar kan ansluta sig till i hela 
kommunens landsbygd. Sammanlagd kostnad för utbyggnad av stamfiber över 
landsbygden i kommunen är beräknad via en förstudie av Bynet till ca 4,2 mkr.  
 
IT-chefen har därefter inför kommunstyrelsens arbetsutskott föredragit ärendet och 
redovisat de förutsättningar och konsekvenser som en bredbandsutbyggnad ger. Under 
2011 har dessutom det allmänna intresset för bredbandsutbyggnad varit stort och det 
har redan bildats flera fiberföreningar.  
 
Vid dagens sammanträde i arbetsutskottet redovisas även ett förslag till 
samarbetsavtal mellan Dals-Eds kommun och de i kommunen verksamma 
fiberföreningarna. Kommunens finansiering gällande stamnätet kommer att behandlas 
i samband med Budgeten 2012 i kommunfullmäktige den 23 november.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse IT-chef, Fiber från hemmet, 2011-06-15 
Tjänsteskrivelse IT-chef, FFH - Fiber från hemmet, 2011-08-10 
Förslag till samarbetsavtal mellan Dals-Eds kommun och de i kommunen verksamma 
fiberföreningarna 
Punkter att diskutera inför bredbandsprojektet, skrivelse IT-chefen 2011-10-05 
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2011-1-0-12 § 252 
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forts. § 198 
 
Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar följande gällande bredbandsutbyggnad på 
landsbygden i Dals-Eds kommun: 

-  
1. att godkänna föreliggande förslag till samarbetsavtal som en mall för 

de respektive samarbetsavtal som tecknas mellan Dals-Eds kommun 
och de i kommunen verksamma fiberföreningarna  

 
2. att de avsatta medlen år 2012-2013 om totalt 2 mkr för 

bredbandsutbyggnad förutsätter medfinansiering från Länsstyrelsen i 
Västra Götaland. IT-chefen uppdras att ansvara för ansökan om 
medfinansieringen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedieras: 
Ekonomichef 
IT-chef 
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§ 199 

  
Arbete med barnkonventionen, Dals-Eds modellen – samverkan kring barn och 
unga i Dals-Ed, Dnr 2008-000088.000 
 
Sammanfattning 
Under två politikerkvällar, 2008-12-09 samt 2009-01-26, har tema varit ”Hur kan vi 
samverka för att ge våra barn och unga bästa möjliga uppväxt i Dals-Eds kommun?”. 
Vid politikerkvällen 2008-12-09 inhämtades information från Strömstad kommun och 
deras arbete med Resurscentrum. Under hösten 2008 genomförde även Rädda Barnen 
en två-dagars utbildning för politiker i Dals-Ed kring Barnkonventionen.  
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2009-02-18 presenterades övergripande 
synpunkter och viljeriktningar från deltagarna på politikerkvällarna enligt ovan. 
Denna presentation syftar till att utgöra underlag inför det fortsatta 
nämndövergripande arbetet kring barn och unga.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2009-04-14 § 117 att bilda en arbetsgrupp 
bestående av tjänstemän från socialnämnd, FOKUSnämnd och kommunstyrelsen. 
Arbetsgruppen består av folkhälsosamordnare (sammankallande), förvaltningschefer 
FOKUS och socialförvaltningen, IFO-chef, studievägledare vuxenutbildningen.  
 
En styrgrupp har också bildats bestående av FOKUSnämndens ordförande, 
socialnämndens ordförande och kommunstyrelsens ordförande. 
 
Arbetsgruppen har uppdragits att upprätta övergripande mål och handlingsplan för 
arbetet. Kommunchefen har under hösten 2010 och våren 2011 varit processledare 
och har i arbetsutskottet redovisat den pågående processen.  
 
Vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-09-14 § 212 redovisar kommunchefen ett 
samlat dokument för det nämndövergripande arbetet kring barn och unga. 
Dokumentet är benämnt Dals-Eds modellen och är bilagt med en handlingsplan 
innehållande mål, nyckeltal och aktiviteter för modellen.  
 
Modellens vision är att kommunen ska vara en föregångskommun när det gäller barn 
och ungas uppväxtvillkor och att de ska känna sig värdefulla, viktiga och älskade. 
Detta ska uppnås genom bland att ett optimerat resursutnyttjande mellan nämnderna i 
form av samsyn och samverkan. Barn och unga ska ges stöd utifrån en helhetssyn med 
förebyggande och tidiga insatser på hemmaplan. Arbetet ska alltid utgå från 
Barnkonventionen.  
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forts. § 199 
 
Dals-Eds modellen har remitterats till socialnämnden och fokusnämnden för yttrande. 
Socialnämnden har 2011-10-18 § 112 ställt sig bakom Dals-Eds modellen och har i 
övrigt inte lämnat några övriga synpunkter på innehållet i dokumentet. Fokusnämnden 
har 2011-11-09 behandlat ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
Dals-Eds modellen – för optimal samverkan kring barn och ungdomar 
Socialnämndens protokoll, 2011-10-18 § 112 
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2011-11-16 § 271 
 
Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Dals-Eds modellen - för optimal 
samverkan kring barn och ungdomar.  

 
- Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsens arbetsutskott , 

socialnämndens arbetsutskott och FOKUS AU träffas tillsammans minst en 
gång per år för att följa upp modellen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedieras: 
KF  
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§ 200 

  
Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed, Dnr 2011-000133.600 
 
Sammanfattning 
FOKUS-nämnden genomförde under 2008 en första utredning avseende lokal- och 
organisationsfrågor för nämnden. Utredningen utmynnande i att FOKUS-nämnden 
beslutade om att gå vidare mer två alternativ vilket också har kommunicerats med 
kommunstyrelsens arbetsutskott.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog FOKUS-nämnden 2008-10-22 § 260, med 
hänvisning till att det för närvarande saknas ekonomiska förutsättningar för att gå 
vidare med de presenterade alternativen, att en arbetsgrupp bildas med uppdrag att 
lösa de akuta behov som finns i de nuvarande lokalerna för de närmaste tre åren, 
samtidigt som processen fortsätter med de föreslagna alternativen tillsammans med 
föräldrar, barn och personal med beaktande av Barnkonventionen. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott önskade även en återkoppling från fokusnämnden.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott tog 2009-01-14 § 17 del av information angående 
lokalutredningen och vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-04-14 § 124 
informerades kommunstyrelsens arbetsutskott om att en ny förvaltningschef för 
FOKUS är anställd och ska driva processen med arbetsgruppen vidare.  
 
Vid FOKUS-nämndens sammanträde 2010-06-23 meddelar förvaltningschefen att 
organisationsförändringen är igångsatt och gällande lokalförsörjningen föreslår 
förvaltningschefen att nämnden går vidare med alternativ 3 utifrån utredningen som 
innebär att geografiskt samla hela grundskolans F-9 verksamhet till Hagaskolan. 
Därutöver föreslås att fyra förskoleavdelningar och dagbarnvårdarlokaler förläggs till 
nuvarande Snörrumsskolan samt att Stallbacken blir kvar med två avdelningar.    
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-05-12 § 125 att uppdra åt 
kommunens Ledningsgrupp att redovisa alternativ för lokalsamordning för grundskola 
och barnomsorg med inriktning mot en lokalmässigt samlad grundskola i kommunen. 
Investeringsbehov och driftsekonomiska effekter ska belysas. 
 
Under hösten 2010 fortsatte processen, bland annat med diskussioner inom Elevrådet 
och i en Byggrupp bestående av lärare som bildats med anledning av 
lokalutredningen.  
 
Förvaltningschefen för FOKUS har tillsammans med teknisk chef samt en 
konsultfirma tagit fram ett första underlag med analys av beräknad programyta för att 
bedriva F-9 skola på Hagaskolan och fyra olika förslag på hur en till- och ombyggnad 
skulle kunna ske för att möjliggöra en F-9 skola.  
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forts. § 200 
Kommunstyrelsens arbetsutskott tog 2011-04-13 § 114 del av sammanställningen av 
lokalbehovet och de fyra olika förslagen för en till- och ombyggnad på Hagaskolan.  
FOKUS-förvaltningen uppmanades för den fortsatta handläggningen av ärendet att 
utreda dels konsekvenserna av att inte genomföra en F-9 skola och att dels utreda en 
F-9 skola utifrån förslagen 2 och 4 med en tydlig driftsanalys för de två förslagen. 
Därutöver bör en analys göras av de åtgärder som behöver vidtas på Snörrumskolan.  
 
Vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-12 § 243 presenterades ytterligare 
underlag i ärendet. Arbetsutskottet beslutade i samband med sammanträdet att uppdra 
åt kommunchef och kommunsekreterare att sammanfatta ärendet utifrån de rådande 
förutsättningarna med beslutsförslag till nästa sammanträde i kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2011-11-16 då även fokus arbetsutskott ska bjudas in.  
 
Vid dagens sammanträde redovisas uppdrag enligt ovan förslag till den fortsatta 
utredningen i ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kommunchef och kommunsekreterare, 2011-11-01 
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2011-11-16 § 272 
 
Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningschef FOKUS att i samråd med bland 
annat teknisk chef fortsatt utreda och senast i april 2012 presentera förslag på 
hur det framtida lokalbehovet för skola och barnomsorg ska hanteras.  

 
      Utredningen och förslagen som presenteras ska utgå från riktlinjerna nedan. 

 
- Med en investeringsvolym om ca 20 mkr lämna förslag på ombyggnation och 

anpassning av Hagaskolan samt Snörrumskolan utifrån följande 
utgångspunkter: 

 
1. Mer ändamålsenliga lokaler både på Hagaskolan och Snörrumskolan 

utifrån arbetsmiljö- och kvalitetssynpunkt för såväl elever som 
personal. För Hagaskolan ska i första hand förslag tas fram kring 
högstadiedelen och hur kapprummen kan användas på ett mer effektivt 
sätt för undervisning. 

 
2. Anpassa och förbereda lokalerna på Hagaskolan på mest optimala sätt 

för att på sikt hantera all grundskoleverksamhet. Successivt i takt med 
anpassning och optimering av lokalerna samt den demografiska 
utvecklingen ska grundskolan flyttas från Snörrumskolan till 
Hagaskolan. Förflyttningarna får ske i den takt det är möjligt utifrån 
elevantalet och i den mån som lokalutnyttjandet på Hagaskolan kan 
optimeras i samband med bland annat åtgärder inom främst 
högstadiedelen.  



Dals-Eds kommun  Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen  2011-11-29 
 
 

   
Ordförandes signatur………………………. Justerandes signatur ……………………….. 
   
  9(26) 

 

forts. § 200 
  
            Den vidare utredningen ska visa i vilken omfattning det är möjligt att i 
            de befintliga lokalerna, genom åtgärder i främst högstadiedelen och  
            kapprummen, kan skapas ytterligare utrymmen för  
            undervisningslokaler. Även förutsättningarna för att tillskapa  
            hemklassrum ska beaktas.  

 
3. Anpassa och förbereda lokalerna på Snörrumskolan på mest optimala 

sätt för att på sikt hantera enbart förskoleverksamhet. Successivt i takt 
med anpassning och optimering av lokalerna samt den demografiska 
utvecklingen ska grundskolan flyttas från Snörrumskolan och ge plats 
för förskoleavdelningarna från Toppen och Ängsvallen samt 
dagbarnvårdarlokal. Den fortsatta utredningen ska visa när och i vilken 
takt förskolan kan gå ur Toppen och Ängsvallen samt 
dagbarnvårdarlokalen och i vilken ordning utflyttningen ska ske utifrån 
verksamheternas behov och förutsättningar.  

 
4. Uppdrag vidare åt teknisk chef att redovisa medel som finns avsatta för 

underhåll på Hagaskolan och Snörrumskolan samt skyndsamt ta dessa 
avsatta medel i anspråk för att genomföra lämpliga åtgärder utifrån de 
mesta akuta behoven. Dessa avsatta medel för underhåll omfattas inte 
av det investeringsanslag om totalt 20 mkr som ska användas för 
ombyggnation enligt ovan.  

 
 
Reservation 
Monica Sandström (S) reserverar sig mot att all grundskola ska förläggas till 
Hagaskolan och att enbart förskoleverksamhet ska förläggas på Snörrumskolan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedieras: 
FOKUS  
Teknisk chef 
KSAU 2012-04-11 
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§ 201 

  
Angående avtal om överlåtelse av samtliga aktier i Västtrafik AB, Dnr 2011-
000202.500 
 
Sammanfattning 
Vid årsstämma den 27 maj 2011 i Västtrafik AV undertecknades en överenskommelse 
mellan länets kommuner och Västra Götalandsregionen som innebär att regionen ska 
vara regional kollektivtrafikmyndighet. Överenskommelsen innebär också att 
regionen ska vara ensam ägare till Västtrafik AB.  
 
Regionens förvärv av aktierna ska ske per den 1 januari 2012 och köpeskillingen är av 
regionens och kommunernas fullmäktige angiven till ett belopp för varje kommun 
motsvarande det nominella värdet av respektive kommuns andel av aktierna i bolaget.  
 
Överlåtelsen av aktierna behöver dokumenteras i ett avtal. Regionkansliet har 
upprättat föreliggande förslag till överlåtelseavtal. Regionstyrelsen beslutade den 24 
maj 2011 att godkänna avtalsförslaget.  
 
Kommunstyrelsen hade 2011-08-10 § 122 inget att erinra mot föreliggande förslag till 
avtal. 
 
Västra Götalandsregionen har 2011-10-06 inkommit med skrivelse om att det inte 
funnits några invändningar mot det utsända avtalsförslaget. Därför utsänds slutligt 
avtal som nu ska godkännas och undertecknas av kommunerna.  
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse Västra Götalandsregionen har 2011-10-06  
Avtal om överlåtelse av aktier i Västtrafik AB 
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2011-11-16 § 273 
 
Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avtal om överlåtelse av aktier i 
Västtrafik AB och uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna 
avtalet.  

 
 
 
 
Expedieras: 
Regionkansliet Vänersborg 
KS ordförande 
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§ 202 

  
Projekt Norge-Vänerlänken - Handlingsplan, Dnr 2011-000303.000 
 
Sammanfattning 
Handlingsplan för projektet Norge - Vänerlänken föreligger med argument för en 
utbyggnad inför nästa infrastrukturplanering. Ledningsgruppen för projektet har 
arbetat fram handlingsplanen som nu kommuniceras med berörda parter.  
 
Beslutsunderlag 
Norge-Vänerlänken – Handlingsplan, utkast oktober 2011 
Kommunstyreslens arbetsutskott protokoll 2011-11-16 § 275 
 
Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen godkänner för Dals-Eds kommuns del föreliggande 
handlingsplan för Norge-Vänerlänken med följande synpunkter: 

 
1. Samverkan med Jernbaneverket 
2. Harmonisering av boknings- betal- och bokningssystemet mellan 

Värmlandstrafik och Västtrafik.  
3. Korrigera i texten Banverket till Trafikverket 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedieras: 
Fyrbodal, Christian Martins 
Planeringssekreterare 
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§ 203 

  
Avtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Dals-Eds kommun 2012-2015, 
Dnr 2011-000323.000 
 
Sammanfattning 
Hälso- och sjukvårdsnämnden i Dalsland ska inför 2012 ingå nya avtal med 
kommunerna i nämndområdet gällande gemensamma folkhälsoinsatser. Avtalstiden är 
2012-2015 och reglerar samverkan i ett politiskt forum för folkhälsofrågor samt 
samfiannsiering av samordnartjänst och folkhälsoinsatser. Ersättningen bygger på 
fördelningsprincipen 50-50 där kommunen och hälso- och sjukvårdsnämnden går in 
med lika stora insatser.  
 
Under våren 2011 har kommunchef och folkhälsosamordnare fört dialog med hälso- 
och sjukvårdschefen inför uppföljningen av avtalet.  
 
Beslutsunderlag 
Hälso- och sjukvårdsnämnden, protokoll § 57 
Avtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Dals-Eds kommun 2012-2015 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2011-11-16 åt kommunchefen att 
genomföra en utvärdering kring styrningen av folkhälsoarbetet och återkomma till 
arbetsutskottet med förslag på upplägg av utvärderingen.   
 
Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande avtal avseende 
gemensamma folkhälsoinsatser i Dals-Eds kommun. Kommunstyrelsens 
ordförande och kommunchefen uppdras att underteckna avtalet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedieras: 
KS ordförande 
Kommunchef 
VG regionen, Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli inkl. undertecknat avtal 
 

 



Dals-Eds kommun  Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen  2011-11-29 
 
 

   
Ordförandes signatur………………………. Justerandes signatur ……………………….. 
   
  13(26) 

 

§ 204 

  
Byte semesterdagstillägg mot ytterligare ledighet, Dnr 2007-000108.020 
 
Sammanfattning 
Frågan om byte av semesterdagstillägg mot ökad ledighet behandlades av 
kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-03-04 § 24 utifrån en inkommen skrivelse från 
SKTF, numera Vision. Arbetsutskottet beslöt då att avvakta med förslaget om byte 
semesterdagstillägg mot ytterligare ledighet.  
 
Vision inkom 2011-07-05 återigen med en begäran om förhandling gällande 
ovanstående möjlighet för deras medlemmar, som genomförts. Personalchefen 
redogör för ärendet och konsekvenserna av ett genomförande, i tjänsteskrivelse 2011-
11-08. Personalchefens bedömning är att beslutet bör beakta eventuell ökad kostnad 
för vikariersättning, inte bara för Visions medlemmar utan även för övriga 
fackförbunds medlemmar utifrån kommunens ekonomiska förutsättningar i 
förhållande till vad ett sådant avtal ger i förlängningen ur ett personalpolitiskt 
perspektiv.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2011-11-08, personalchefen 
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2011-11-16 § 283 
 
Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunchefen att beakta förslaget 
om byte av semesterdagstillägg mot ökad ledighet i projektet Bemanning och 
rekrytering som utreds inom Dalslandskommunernas kommunalförbund med 
fokus på hur kommunen kan bli en mer attraktiv arbetsgivare. I utredningen 
ska även de merkostnader förslaget innebär för kommunen beräknas.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedieras: 
Kommunchefen 
Personalchefen 
Vision, Dals-Ed 
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§ 205 

  
Lokalt kompetensråd för kompetensplattform Fyrbodal, Dnr 2011-000325.141 
 
Sammanfattning 
Samtliga kommuner i Fyrbodal har uppmanats att bilda ett lokalt kompetensråd som 
ett led i arbetet med att forma en kompetensplattform för Fyrbodal. I kompetensrådet 
ska representanter från olika branscher delta.  
 
Rådet ska ta fram kompetensbehovet hos det lokala näringslivet och vidarebefordra 
det till kompetensplattformen. I Fyrbodals kompetensplattformträffas sedan 
representanter från olika branscher och utbildningsaktörer för att optimera 
utboldningsinsatserna så att branschernas kompetensbehov tillfredsställs. För Dals-
Eds kommun kommer näringslivsutvecklare Annette Palmqvist fungera som 
kontaktperson. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2011-11-09, kommunchefen 
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2011-11-16 § 284 
 
Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att som en del i arbetet med att forma en 
kompetensplattform för Fyrbodal, bilda ett lokalt kompetensråd i Dals-Ed. Till 
kompetensrådet ska följande inbjudas: 

 
Dals-Eds kommun (AME-chef, näringslivsutvecklare, kommunchef) 
Företagarna, 2 representanter 
Köpmännen, 2 representanter 
Besöksnäringen, 1 representant 
Arbetsförmedlingen, 1 representant 
Areella näringen (Jord/skog/fiske/jakt), 1 representant 
 
Sammankallande till kompetensrådet: näringslivsutvecklare 
 

 
 

 
 
 
 
Expedieras: 
Kommunchef 
Näringslivsutvecklare 
AME-chef 
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§ 206 

  
Handlingsprogram för Dals-Eds kommun (enligt lag 2003:778 om skydd mot 
olyckor), Dnr 2007-000244.170 
 
Sammanfattning 
Enligt 3 kap i lagen om skydd mot olyckor ska varje kommun upprätta 
handlingsprogram. Dels ska programmet omfatta hur kommunens förebyggande 
verksamhet är ordnad och hur den planeras och dels ska de risker för olyckor som 
finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser redovisas.  
 
Handlingsprogrammet ska antas av kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod.  
 
Beslutsunderlag 
Handlingsprogram för Dals-Eds kommun (enligt lag 2003:778 om skydd mot 
olyckor), förslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2011-11-16 § 285 
 
Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige beslutar att anta föreliggande förslag till 
Handlingsprogram för Dals-Eds kommun (enligt lag 2003:778 om skydd mot 
olyckor).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedieras: 
KF 
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§ 207 

  
Personalfrämjande åtgärder 2011-2012 - vårfest ersätter julbord, Dnr 2011-
000327.026 
 
Sammanfattning 
I samband med årets slut har kommunen under att antal år uppmärksammat 
personalen i olika former. Några år har julklappar delats ut och de senaste åren har 
personalen blivit bjuden på julbord.  
 
Ledningsgruppen föreslår nu återigen en förändring som innebär att julbordet ersätts 
med en vårfest i maj månad. Vårfesten ska genomföras udner två kvällar i maj så att 
all personal får möjlighet att delta. En extern evenmangsanordnare upphandlas och får 
sedan i uppgift att planera och genomföra festkvällarna.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse förvaltningschef fokus, 2011-11-09 
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2011-11-16 § 287 
 
Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att ersätta 2011-års julbord med en vårfest under 
maj månad 2012 och föra över 2011-års julbordspengar till 2012-års budget 
för att kunna finansiera vårfesten. Kommunstyrelsen uppdrar även till 
kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att skicka ett julkort till 
samtlig personal med inbjudan till vårfest.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedieras: 
Kommunchef 
KS ordförande 
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§ 208 

  
Nämndernas mål och verksamhetsplaner 2012, Dnr 2011-000329 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges budget och kommunens övergripande mål utgör Dals-Eds 
kommuns övergripande styrdokument och syftar till att styra utvecklingen av 
kommunen.  
 
Kommunstyrelsen har 2011-03-02 § 30 godkänt en ny struktur vad gäller visions- och 
målarbetet för innevarande mandatperiod. Syftet med den nya strukturen är att skapa 
en tydligare struktur och styrning, uppnå en tydlighet från utvecklingsplan till 
ansvarig tjänsteman, tydligare beställning från kommunfullmäktige till nämnderna 
samt mer fokus på all verksamhet inom kommunen.  
 
Visionerna och målen har sammanställts i två dokument benämnt Utvecklingsplan för 
Dals-Eds kommun 2012-2015 samt Kommunövergripande mål för Dals-Eds kommun 
2012. I utvecklingsplanen finns kommunens vision och utvecklingsområden för 
mandatperioden. Kommunens övergripande mål, nämnd- och verksamhetsmål följs 
upp och revideras årligen. Kommunfullmäktige beslutade 2011-06-15 §§ 46-47 att 
godkänna Utvecklingsplan 2011-2014 samt Kommunövergripande mål 2012.  
 
Under hösten 2011 har nämnderna utifrån Kommunövergripande mål 2012 arbetat 
fram nämndsmål som antas i respektive nämnd. Nämndsmålen utgör sedan 
utgångspunkt för verksamheternas och enheternas mål som i förlängningen även 
kommer att användas vid de enskilda medarbetarsamtalen. På det sättet kan ett tydligt 
samband skapas mellan kommunfullmäktiges mål och till den enskilde medarbetaren. 
Uppföljningsverktyget Stratsys som används från och med 2011-2012 i samtliga 
nämnder bidrar till att ytterligare tydliggöra sambanden och underlätta den viktiga 
uppföljningen av mål och nyckeltal.  
 
Vid dagens sammanträde tar kommunstyrelsen del av förslag till mål och nyckeltal för 
kommunstyrelsen 2012. Verksamhetsmålen för kommunstyrelsen kommer att 
behandlas vid februarisammanträdet 2012.  
 
Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen godkänner mål och nyckeltal för kommunstyrelsen 2012.  
 
Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige tar del av nämndernas redovisning av mål och nyckeltal 
för 2012.  

Expedieras: 
KF 
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§ 209 

  
Riktlinjer för lönebidragsstöd till föreningar, Dnr 2011-000345 

Sammanfattning 

Kommunen har under många år bidragit med 20 % av lönekostnaderna för föreningar 
som har personer med lönebidrag anställda. Budget finns för ändamålet under ansvar 
AME-chef. Olika typer av föreningar är intresserade av att få arbete utfört med hjälp 
av lönebidragsanställda. Det handlar både om idrottsföreningar och intresseföreningar. 
Mindre föreningar anser ofta att det är ett stort steg att ta genom att anställa en person 
och är tveksamma till den administration som följer med arbetsgivaransvaret. Behov 
kanske inte heller föreligger av en heltid medan den arbetssökande behöver heltid för 
sin försörjning. För närvarande är det endast Eds FF och Eds SK som har sin personal 
anställda året runt. 
 
AME-chefen har i tjänsteskrivelse formulerat riktlinjer för hur lönebidragsstöd 
till föreningar skulle kunna hanteras. En möjlighet är att anställa personerna i 
kommunens arbetsmarknadsenhet. Där kan insatserna sedan samordnas mellan 
de olika föreningarna utifrån behov och intresse. Eventuella merkostnader 
faktureras respektive förening. Merkostnader är lönekostnader som överstiger en 
månadslön på 16700 kronor samt försäkringskostnader. 
 
Då budgeten är begränsad behövs en prioriteringsordning för de sökande 
föreningarna när pengarna inte räcker till. 
Prioritering, bidragsnivå enligt följande:  
1. Föreningar som bedriver ungdomsverksamhet 20 % 
2. Föreningar som har en koppling till besöksnäringen 15 % alternativt 10 % 
3. Övriga föreningar 15 % alternativt 10 % 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse AME-chef, 2011-11-16 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att följande riktlinjer ska gälla avseende 
lönebidragsstöd till föreningar:  
1. Bidrag till Eds FF och Eds SK utgår som tidigare och föreningarna är 

arbetsgivare för sin personal. 
2. Övriga personer anställs av arbetsmarknadsenheten som administrerar och 

planerar arbetet tillsammans med berörda föreningar. 
3. Prioriteringar av bidragsfördelning görs av AME-chef enligt ovan om 

budgetramen inte räcker till. 
 
Expedieras: 
AME-chef 
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§ 210 

  
Revidering av reglemente för krisledningsnämnden, Dnr 2011-000346 

Sammanfattning 

Gällande reglemente för krisledningsnämnden antogs av fullmäktige 2003-04-
23, § 29. Vid varje ny mandatperiod skall kommunens planer för krisberedskap 
revideras. 
 
Tjänsteskrivelse planeringssekreterare 2011-11-15 föreligger. Bedömning görs om att 
gällande reglemente är välformulerat och täcker ansvaret. En ändring i paragraf 10, 
Krisledningsnämndens sammansättning, är emellertid påkallad. 
Förslag föreligger om att Kommunstyrelsens arbetsutskott och ersättare utgör 
krisledningsnämnd istället för Kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse planeringssekreterare 2011-11-15 
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2011-11-16 § 292 

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige godkänner revidering av reglemente för 
krisledningsnämnd genom justering i paragraf 10 om att Kommunstyrelsens 
arbetsutskott i Dals-Eds kommun och ersättare utgör krisledningsnämnd, 3 
ledamöter och 3 ersättare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedieras: 
KF 
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§ 211 

  
Ledningsplan 2011-2014 för krisberedskap vid extraordinära händelser och 
andra samhällsstörningar, Dnr 2011-000347 
 
Sammanfattning 
Ledningsplanen är krisledningsnämndens och ledningsgruppens plan för hantering av 
extraordinära händelser och andra samhällsstörningar samt även i ett anpassningsläge 
vid övergång till höjd beredskap.  
 
Ledningsplanen ska användas vid händelser som: 
-avviker från det normala 
-innebär allvarliga störningar i viktiga samhällsfunktioner eller överhängande risk för 
sådana störningar 
-kräver skyndsamma insatser av kommunen 
 
En ledningsplan och informationsplan ska enligt länsstyrelsens rekommendationer 
antas en gång per mandatperiod. Föregående ledningsplan antogs under 2008 och 
avsåg perioden 2007-2010.  
 
Beslutsunderlag 
Förslag till Ledningsplan vid extraordinära händelser och andra samhällsstörningar 
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2011-11-16 § 293 
 
Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige beslutar godkänna föreliggande förslag till Ledningsplan 
för krisberedskap vid extraordinära händelser och andra samhällsstörningar 
2011-2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedieras: 
KF 
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§ 212 

  
Informationsplan 2011-2014 för krisberedskap vid extraordinära händelser och 
andra samhällsstörningar, Dnr 2011-000348 
 
Sammanfattning 
Informationsplanen ska klarlägga och säkerställa behovet av nödvändiga resurser för 
kommunens informationsverksamhet under extraordinära händelser och andra 
samhällsstörningar samt även i ett anpassningsläge vid övergång till höjd beredskap. 
 
Målet för kommunens informationsverksamhet är att kunna ge information snabbt, 
jorrekt och fullständigt till allmänhet, personal, andra myndigheter och media vid 
extraordinära händelser och andra samhällsstörningar. En informationsgrupp ska 
bildas vars främsta uppgifter är att inhämta information från bland annat allmänhetoch 
myndigheter, sammanställa information för beslutsunderlag samt förmedla 
information både externt och internt.  
 
En informationsplan liksom en ledningsplan ska enligt länsstyrelsens 
rekommendationer antas en gång per mandatperiod. Föregående informationsplan 
antogs under 2008 och avsåg perioden 2007-2010.  
 
Beslutsunderlag 
Förslag till Informationsplan vid extraordinära händelser och andra samhällsstörningar 
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2011-11-16 § 294 
 
Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige beslutar godkänna föreliggande förslag till 
Informationsplan för krisberedskap vid extraordinära händelser och andra 
samhällsstörningar 2011-2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedieras: 
KF 
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§ 213 

  
Samlad riskbedömning vid extraordinära händelser och höjd beredskap, Dnr 
2011-000349 
 
Sammanfattning 
Samhällstörningar eller extraordinära händelser kan inträffa hastigt, oväntat och utan 
förvarning. De kan ge allvarliga negativa konsekvenser, t ex skador på människors liv, 
miljö, egendom och produktion. En händelse kan, även om den händelsevis bedöms 
liten, starta en kedja av händelser som kommunen måste kunna hantera också i 
samverkan med andra berörda aktörer.  
 
Därför behöver kommunen se över vilka risker som finns i verksamheterna och vilken 
beredskap det finns för att hantera olika situationer. En risk- och sårbarhetsanalys har 
tagits fram per förvaltning där förvaltningschefen varit ansvarig för framtagandet och 
sammanställningen av analyserna.  
 
Säkerhetssamordnare har tillsammans med kommunchef utformat den samlade 
bedömningen i detta dokument. Risk- och sårbarhetsanalyserna som är genomförda 
har gett respektive förvaltning en uppdatering och grund för att fortsätta 
säkerhetsarbetet i verksamheterna.  
 
Beslutsunderlag 
Förslag till samlad riskbedömning enligt lag 2006:544 vid extraordinära händelser och 
höjd beredskap 
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2011-11-16 § 295 
 
Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige godkänner föreliggande förslag till Samlad 
riskbedömning vid extraordinära händelser och höjd beredskap.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedieras: 
KF 
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§ 214 

  
Information till Kommunstyrelsen, Dnr 9230 
 
Kommunstyrelsens ordförande informerar om att under 2012 kommer 
kommunstyrelsen att återuppta utbildningsplanen. Vid första sammanträdet 2012 den 
8 februari ska teknisk chef och exploateringskoordinator bjudas in för information.  
 
Kommunchefen informerar om omställningsprojekt för fordonsindustrin som Dals-
Eds kommun deltar i.  
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§ 215 

  
Rapport från Kommunalförbunden, Dnr 14270 
 
Kommunstyrelsens ordförande informerar om kommande sammanträde i Fyrbodals 
kommunalförbund med bland annat följande ärenden: färdtjänst för hela Västra 
Götalandsregionen, delregionala kollektivtrafikråd, arvodesberedning för ordförande, 
projekt gränshinder för näringslivet, information från Högskolan i Väst.  
 
Dalslandskommunernas kommunalförbund har bland annat ärende om val av 
ordförande och vice ordförande 2012.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Dals-Eds kommun  Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen  2011-11-29 
 
 

   
Ordförandes signatur………………………. Justerandes signatur ……………………….. 
   
  25(26) 

 

§ 216 

  
Anmälan av delegationsbeslut KS 111129, Dnr 16280 
 
Följande delegationsbeslut anmäls: 
  
Enhetschef Eva Karlsson: 

• Bostadsanpassningsbidrag - 2011-52 
• Parkeringstillstånd - 2011-53, 54 och 55  

 
Exploateringskoordinator Claes Hellberg: 

• Hyreskontrakt  Ed1:119 -  Kristina Johanson, ca 10 m2 - 2011-56 
 

Kommunstyrelsens ordförande Martin Carling: 
• Överklagande av föreläggande avseende Håbols avloppsreningsverk - 2011-57 
 

PROTOKOLL KSAU 
2011-10-24 
2011-11-16 
 
Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att lägga delegationsbesluten till handlingarna. 
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§ 217 

  
Meddelande KS 111129, Dnr 16281 
 
Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 11:44 
Avtal om notkopiering inom de kommunala musik/kulturskolorna läsåret 2011/2012. 
 
Kommittén för Dalslands Sjukhus 
Rapport: Resurser – för mer och för fler! 
 
Sveriges Kommuner och Landsting 
Pressmeddelande: Ekonomirapport - Kommunsektorn klarar skuldkrisen. 
 
Norges offentliga utredningar 2011:2 
Mellomlagerlösning for brukt reaktorbrensel og langlivet mellomaktivt avfall. 
 
Västra Götalandsregionen 
Protokollsutdrag Regionfullmäktige 111025, § 186 – Revisorer i samordningsförbund 
och stiftelser samt lekmannarevisorer i bolag 
 
Länsstyrelsen Västra Götalands län, Länssamordnare ANDT Lennart 
Rådenmark 
Barn av vår tid – Forskning om barns välbefinnande och familjers villkor. 
 
Diarienr: FKU 1/117.623 – FOKUS-nämnden 
Upphandling skolskjuts från hösten 2014. 
 
Kommunala Pensionärsrådet 
Sammanträdesprotokoll 2011-10-17. 
 
Kommunala Handikapprådet 
Sammanträdesprotokoll 2011-10-17. 
 
Dalslands Miljönämnd 
Sammanträdesprotokoll 2011-10-19 
 
Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects 
Bostad och politik 
 
 
 
 

 


