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§ 178 

  

Budgetuppföljning 2014, månadsuppföljning och delårsbokslut tertial 2, Dnr 

2014-000064.042 
 

Sammanfattning 

Delårsbokslut per 31/8-2014, tertial 2 med prognos för budgetutfall för helåret 2014 

behandlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2014-10-22 § 89. 

Kommunfullmäktige godkände delårsbokslutet per 2014-08-31 samt prognos för 

helåret 2014 avseende kommunstyrelsen samt plan- och byggnadsnämnden.  

 

Kommunfullmäktige beslutade vidare att ej godkänna delårsbokslut per 2014-08-31 

samt prognos för helåret 2014 avseende FOKUS-nämnden och socialnämnden. Detta 

eftersom nämnderna utifrån negativ budgetavvikelse för helåret, ej redovisade vilka 

mål som inte uppnås samt vilka åtgärder nämnderna inte kan genomföra inom ramen 

för uppsatta mål. Ärendet skall även innehålla en tydlig redovisning av vilka förslag 

till åtgärder för budgetföljsamhet som nämnden tagit ställning till och som nämnden 

valt att inte genomföra på grund av konsekvenser för nämndens mål. Nämnderna ska 

även genomföra en ekonomisk analys med verksamhetsnyckeltal som jämförs med 

förutsättningarna i budget. Nämnderna uppmanas att vidta erforderliga 

kompletteringar, senast till kommunstyrelsens sammanträde den 5 november. I 

samband med att nämnderna tar fram kompletteringar kan samråd med fördel ske med 

ekonomichef.   

 

Till dagens sammanträde föreligger beslut i socialnämnden 2014-11-03 § 106 och 

FOKUS-nämnden 2014-10-22 § 103, efter förnyad behandling av delårsbokslutet.  

 

Socialnämndens bedömning är att för 2014 kommer nämnden inte att hålla sin 

budgetram utan påverkan på de av kommunfullmäktige gjorda beställningar och 

fastställda mål samt den lagstiftning som är adekvat på respektive område. 

Socialnämnden månadsuppföljning per oktober visar att det prognostiserade 

underskottet, nu är begränsat till 2,8 mkr.  

 

FOKUS-nämndens bedömning är att man för 2014 inte kommer att hålla sin 

budgetram utan påverkan på av kommunfullmäktiges beställningar eller fastställda 

mål. I kvartalsrapporten prognostiseras underskottet till 3,5 mkr.  

 

Utöver behandling av delårsrapport per tertial 2 för socialnämnden och FOKUS-

nämnden, redovisas månadsuppföljning för kommunstyrelsen, kommunstyrelsen 

teknik och socialnämnden.  
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forts. § 178 

 

Beslutsunderlag 

FOKUS-nämnden protokoll 2014-10-22 § 103, samt tjänsteskrivelse förvaltningschef 

2014-10-14 

Socialnämnden protokoll 2014-11-03 § 106, samt tjänsteskrivelse 2014-10-30 

avseende delårsbokslutet och tjänsteskrivelse 2014-11-03 angående 

månadsuppföljning per oktober 2014 

Kommunstyrelsen, månadsuppföljning per september 2014 

Kommunstyrelsen teknik, månadsuppföljning per september 2014 

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen tar del av månadsuppföljningen per september avseende 

kommunstyrelsen och KS teknik. Kommunstyrelsen menar dock att 

redovisningen av månadsuppföljningen per september är bristfälligt beskrivet för 

kommunstyrelsens del och för KS teknik. Kommunstyrelsen ser med förvåning 

och allvar på att den egna förvaltningen inte fullt ut följer rutinerna för 

uppföljningssystemet per månad och anmodar därför förvaltningen att 

återkomma till kommunstyrelsen i december med en tydligare redovisning och 

förklaring av de prognostiserade underskotten och hur de ska hanteras inom ram.  

 

- Kommunstyrelsen tar del av socialnämndens redovisningar av prognos per 

oktober 2014. Med anledning av det stora prognostiserade underskotten 

uppmanas nämnden att fortsätta arbetet med budgetåtgärder och återkomma i 

december med ytterligare en månadsuppföljning.  

 

- Kommunstyrelsen uppmanar övriga nämnder, FOKUS-nämnden och plan- och 

byggnadsnämnden att uppmärksamma rutinerna för uppföljningssystemet per 

månad och inkomma med månadsuppföljning i december.  

 

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslutet per 2014-08-31 samt prognos för 

helåret 2014 avseende FOKUS-nämnden och socialnämnden. Med anledning av 

de stora prognostiserade underskotten uppmanas nämnderna att med 

beslutsamhet fortsätta arbetet med åtgärder för att minimera budgetunderskott.  

 

 

 

Expedieras: 

Ekonomichef 

Kommunchef 

FOKUS 

SN 

PBN 

KF 
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§ 179 

  

Budget och mål 2015, plan 2016-2017, Dnr 2014-000027.042 
 

Sammanfattning 

Budget- och måldokumentet är kommunens viktigaste styrdokument, genom vilket 

kommunfullmäktige styr den kommunala verksamheten. Budget- och Måldokumentet utgör en 

länk mellan kommunens vision, övergripande mål och det dagliga arbetet i verksamheterna. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2012-12-05 om delvis förändrad budgetprocess som i huvudsak 

innebär att processen tidigareläggs genom att budget med skattesats beslutas innan sommaren  

samt att nämnderna därefter under hösten har att utifrån respektive nämndsram, upprätta egen 

driftsbudget som beslutas i nämnden men redovisas till kommunfullmäktige i november. 

 

Kommunfullmäktige beslutade därför 2014-06-11 § 45 att anta då föreliggande Budget- och mål 

dokument 2015, plan 2016-2017 vilket bland annat innebar att fastställa skattesatsen till 

oförändrad 23,21 % för åren 2015-2017. Kommunfullmäktige beslutade därutöver att i enlighet 

med kommunallagen 8 kap 8 § återuppta ärendet för fastställande av budgeten av nyvalda 

fullmäktige i november 2014 i samband med att respektive nämnds detaljbudget och mål 

redovisas.   

 

Reviderade budgetförutsättningar 2015, plan 2016-2017 med anledning av bland annat 

skatteunderlagsprognos, befolkningsprognos och regeringens budgetproposition föreligger. 

Även förslag till resursfördelning per nämnd, resultatbudget, finansieringsbudget och 

balansbudget för hela planperioden har sammanställts och redovisas.  

 

Beslutsunderlag 

Budget- och måldokument 2015, plan 2016-2017 – kommunstyrelsen 2014-11-05 

 

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med kommunallagen 8 kap 8 § återuppta 

ärendet för fastställande av budgeten för 2015 av nyvalda fullmäktige.  

 

- Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreliggande Budget- och mål dokument 

2015, plan 2016-2017 vilket innebär att fastställa och godkänna följande: 

Driftbudgeten för 2015 

Driftplan för åren 2016 - 2017 

Resultatbudget/plan för åren 2015-2017 

Finansieringsbudget/plan för åren 2015-2017 

Investeringsbudget/plan för åren 2015-2017 

Balansbudget/plan för åren 2015-2017 

Skattesats oförändrad 23,21 % för åren 2015-2017. 
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forts. § 179 

 

- Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnderna att till fullmäktiges sammanträde den 

18 december redovisa respektive nämnds detaljbudget och mål för 2015.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras: 

KF 
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§ 180 

Taxor och avgifter 2014, FOKUS-nämndens ansvarsområde – revidering av 

avgiftsnivåer för bostad med särskild service inom gymnasiesärskolans internat, 

Dnr 2014-000027.042 

 

Sammanfattning 

Avgiftsnivåerna för bostad med särskild service inom gymnasiesärskolans internat är 

för närvarande fördelat på fem nivåer. FOKUS-förvaltningen har dock identifierat att 

det finns en nivå som knappt tillämpas och en nivå som saknas. I syfte att rätta till 

detta och för att fastställa nya avgiftsnivåer för bostad med särskild service inom LSS, 

föreslår FOKUS-nämnden 2014-10-01 § 96 att fastställa nya avgiftsnivåer utifrån 

föreliggande förslag.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse för fastställande av samtliga avgiftsnivåer för bostad med särskild 

service för unga, verksamhetschef gymansiesärskolans internatboende 2014-08-25 

FOKUS-nämnden protokoll, 2014-10-01 § 96 

 

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige beslutar att inom FOKUS-nämndens verksamhetsområde 

fastställa avgiftsnivåer för boende med särskild service inom LSS enligt 

föreliggande förslag från FOKUS-nämnden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras: 

KF 
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§ 181 

  

Remiss - Regionala miljömål för Västra Götaland, Dnr 2014-000200.400 

 

Sammanfattning 

Länsstyrelsen Västra Götalands län har remitterat förslag till regionala miljömål för 

Västra Götaland. Förslagen har framtagits i samverkan med Skogsstyrelsen och 

Västra Götalandsregionen. Förslagen utgör komplement till de nationella miljömålen.  

 

Dalslands miljönämn har i protokoll 2014-10-02 § 65 avgett yttrande. 

Kommunstyrelsen tar vid dagens sammanträde del av miljönämndens yttrande.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen bjuder in miljönämndens presidie och förvaltningschef till 

kommunstyrelsens arbetsutskott för dialog om arbetsformer kring 

miljönämndens och kommunstyrelsens ansvar i samband med t ex yttranden och 

remisser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras: 

Dalslands miljökontor 
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§ 182 

  

Revidering av kommunalt partistöd, Dnr 2011-000038.104 
 

Sammanfattning 

Nya regler för kommunalt partistöd i kommunallagen har trätt i kraft den 1 februari 

2014. Reglerna tillämpas från och med mandatperioden 2014-2018 och SKL har 

sammanställt ett förslag till regelverk utifrån förändringarna i kommunallagen.  

 

Kommunens partistöd har sedan 2007 varit fördelade på ett grundbelopp á 2 000 

kronor/parti samt 2 000 kr/mandat i fullmäktige samt ett utbildningsbidrag á 4 000 

kronor/parti. Kommunfullmäktige beslutade under 2011 att för att ett parti ska få 

kommunalt partistöd i form av grund-, mandat- och utbildningsstöd krävs att partiet 

fysiskt besätter mandatet i fullmäktige.   

 

Planeringssekreteraren har utifrån rekommendationerna från SKL, sammanställt 

förslag till lokalt regelverk kring partistödet. Av regelverket framgår bland annat att 

användandet av erhållet utbildningsbidrag skall redovisas till kommunstyrelsen i 

januari året efter utbetalningsåret. Det parti som ej använt sitt utbildningsbidrag får ett 

motsvarande avdrag vid utbetalning av ordinarie partistöd/utbildningsbidrag året efter 

utbetalningsåret. 

 

Det krävs att partiet fysiskt besätter mandatet i fullmäktige för att bidrag skall utgå.  

 

Yrkande 

Tommy Olsson (KD) yrkar på återremiss för omarbetning av regelverket så att partier 

inte förlorar i ekonomiskt stöd vilket skulle ske för mindre partier med det 

föreliggande förslaget. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på yrkande enligt ovan och finner att yrkandet 

tillstyrks.  

 

Beslutsunderlag 

SKL cirkulär 14:12 

Förslag till regelverk för partistöd,  

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen återremitterar förslaget till regelverk till planeringssekreterare 

för omarbetning av förslaget i enlighet med yrkande.  

 

Expedieras: 

Planeringssekreterare 
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§ 183 

  

Energi- och klimatplan 2012-2014, Dnr 2012-000218.370 

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige antog nuvarande plan 2012-12-19 § 96. Gällande lag föreskriver 

att kommunerna skall ha en energiplan. Planen gäller 2012-2014 och togs fram i 

samarbete med Energieffektiveringsprojekt och de mål som finns uppsatta där.  

 

Kommunkoncernens energimål 2020 är att  

 Av den totala energiförbrukningen skall andelen förnyelsebart vara 90% till 

2020. 

 Kommunens fordon skall till 10% drivas med förnyelsebar energi. 

Västra Götalandsregionens mål är: ”2030 är den västsvenska ekonomin inte längre 

beroende av fossil Energi” 

 

Energieffektiviseringsmedel utgår från 2010-2014 och hanteras inom ramen för de 

Dalslandsgemensamma arbetsgrupper och genom den lokala energigruppen i Ed. 

Bidraget används till utredningar, utbildning, seminarier och informationsinsatser  

och skall bidra till att genomföra insatser så att målen uppfylls. 

 

Handlingsplanen beskriver de planerade och pågående åtgärderna för 

energieffektivisering i Dals-Eds kommunala organisation. Planen är ett levande 

dokument som uppdateras kontinuerligt och är ett verktyg för att uppnå kommuns mål 

för energieffektivisering till och med år 2014 och år 2020.  

 

Kommunens planering gäller t o m 2014 och det behöver därför en  revidering 

och beslut om förlängning av nuvarande plan. Projektet Energieffektiva 

kommuner löper t o m 2014. För närvarande är det inte känt hur fortsättningen 

för energistödet till kommunerna kommer att se ut. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen uppdrar åt den lokala energigruppen att i samarbete och 

nyttjande av projektet energieffektiva kommuner ta fram förslag till revidering 

och anpassning av energi och klimatstrategi innehållande handlingsplaner med 

slutmålet 2020. Arbetet skall redovisas senast 30/6 2015 och skall beakta 

Fyrbodal, Västra Götalands mål, Nationella mål samt EU-långsiktiga mål. 

 

Expedieras: 

Planeringssekreterare 
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§ 184 

  

Sammanträdestider 2015 och kungörelse av kommunfullmäktiges 

sammanträden, Dnr 2014-000277.006 
 

Sammanträdestider för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige föreslås enligt 

nedan. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott info, onsdag  

25 februari, 18 mars, 22 april, 3 juni, 2 september, 30 september, 28 oktober,  

9 december 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, onsdag 

21 januari, 11 februari, 11 mars, 8 april, 6 maj, 17 juni, 19 augusti, 16 september, 14 

oktober, 11 november  

 

Kommunstyrelsen, onsdag  

14 januari, 4 februari, 4 mars, 1 april, 29 april, 27 maj, 12 augusti, 9 september, 7 

oktober, 4 november, 2 december 

 

Kommunfullmäktige, onsdag 

18 februari, 18 mars, 15 april, 20 maj, 10 juni, 26 augusti, 23 september, 21 oktober, 

18 november, 16 december 

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar godkänna ovanstående sammanträdestider för 

kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott samt 

kommunstyrelsens arbetsutskott info, 2015.  

 

- Kommunstyrelsen uppdrar åt ekonomichef att med beaktande av nämndernas 

sammanträdestider upprätta förslag till budgetprocess under 2015.  

 

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige beslutar för sin del godkänna ovanstående 

sammanträdestider 2015 samt att kungörelse av kommunfullmäktiges 

sammanträden skall ske i Dalslänningen samt sättas upp på kommunkontorets 

anslagstavla.  

 

 

Expedieras: 

KF 
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§ 185 

  

Hjärtstartare i kommunen, Dnr 2012-000122.170 

 

Sammanfattning 

Efter att en rad frågor inkommit till kommunen från allmänhet, personal och 

fackförbundet Vision om tillgången vad gäller hjärtstartare i kommunen, behandlade 

kommunstyrelsen 2012-05-30 § 72 ärendet. Räddningschefen redovisade att det då 

fanns hjärtstartare på fyra olika platser i kommunen nämligen Brandstationen i Ed, 

Brandvärnet i Nössemark, Ambulansen, Snörrumskolan. Därefter har ytterligare två 

hjärtstartare utplacerats på Kommunkontoret och Bollhallen.  

 

FOKUS-nämnden har fått ansökningar från föreningar avseende bidrag till 

hjärtstartare i föreningslokaler. FOKUS-nämnden har i sin beredning önskat ett 

kommunövergripande perspektiv i frågan. Räddningschefen har med anledning av 

detta inkommit med ytterligare en redovisning 2014-10-08 angående tillgången och 

behovet av hjärtstartare i kommunen.  

 

Räddningschefen bedömer att med de sammanlagt sex stycken hjärtstartare som nu 

finns i kommunen, är tillgången god och för närvarande tillräcklig.  

 

Beslutsunderlag 

Räddningschefen, tjänsteskrivelse, 2014-10-08 

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen tar del av räddningschefens överväganden och gör 

bedömningen att det utifrån ett kommunövergripande perspektiv är tillräckligt 

för närvarande med de hjärtstartare som finns utplacerade och som kommunen 

har ett tillsyns-, underhålls- och utbildningsansvar för.  

 

- Kommunstyrelsen överlämnar åt FOKUS-nämnden att bedöma och hantera de 

ansökningar som inkommer från föreningslivet.  

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras: 

FOKUS 

Räddningschefen 
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§ 186 

  

Analys av äldreomsorgen i Dals-Ed, Dnr 2011-000030.730 

 

Sammanfattning 

Efter utredning av arbetsgrupp inom kommunen och styrgrupp bestående av 

arbetsutskotten för socialnämnden och kommunstyrelsen samt en omfattande dialog 

med berörda parter och allmänhet, fattade kommunfullmäktige följande 

inriktningsbeslut 2014-04-16, när det gäller kommunens framtida äldreboende.  

 

- Kommunfullmäktige beslutar om fortsatt utredning med inriktning att 

kommunens samlade äldreboende placeras i Edsgärdets lokaler så långt detta 

är möjligt utifrån nuvarande fördelning av ytan. Utredningen ska vidare utgå 

från att Hagalid byggs om för att tillgodose behoven av trygghetsboende och 

socialförvaltningens behov av kontor. Ombyggnationen av Hagalid ska även 

möjliggöra att en somatisk avdelning kan öppnas när Edsgärdets lokaler på 

längre sikt inte räcker för att tillgodose behovet.  

 

- Efter genomförd utredning där förutsättningarna enligt ovan är klarlagda ska 

ärendet återigen behandlas i kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut om hur 

kommunens framtida äldreboende ska ordnas.   

 

- Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att ansvara för den fortsatta 

utredningsprocessen, projektering, upphandling och genomförande. I ansvaret 

ingår att fatta beslut om tydliga direktiv för den fortsatta processen. 

 

Socialdemokraterna yrkade då på återremiss i ärendet för fortsatt utredning och 

kostnadsjämförelse när det gäller ombyggnation/renovering av Edsgärdet och Hagalid 

kontra nybyggnation om 52 lägenheter/platser. Utredningen ska visa på lösningar för 

socialnämndens behov av lokaler inom de gamla äldreboendena, utan större kostnader 

för ombyggnation. 

 

Efter beslut 2014-04-16, genomfördes fortsatt utredning i form av att konsult Jan  

Myrén handlades upp efter beslutet i kommunfullmäktige för utredning i enlighet med 

beslutet. Myrén koncentrerade sin studie på att utreda möjligheterna att bedriva  

särskilt boende i Edsgärdet utifrån nuvarande utformning av lägenhetsytan. I det fall  

studien visade att inte samtliga lägenheter uppfyller kraven för särskilt boende ska  

även förslag redovisas över hur dessa lägenheter med små åtgärder eller med tekniska 

 hjälpmedel kan uppfylla kraven, alternativt användas för annat behov. 

 

Genomförd studie av Jan Myrén, som bland annat innefattade kontakt och samarbete 

med Länsstyrelsen och övriga berörda myndigheter, visade emellertid att nuvarande 

lägenhetsytor i Edsgärdet inte är tillräckliga och att det krävs omfattande ombyggnad 

för att tillgodose gällande krav på lägenhetsutformningen.  
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Efter studiens redovisning, har tekniska kontoret efter avstämning med arbetsgrupp 

och styrgrupp för projektet, identifierat och sammanställt två möjliga alternativ att 

utreda vidare innan slutgiltigt beslut fattas i kommunfullmäktige om hur kommunens 

framtida äldreboende ska ordnas. De två alternativen kan sammanfattas enligt 

följande.  

 

Alt. 1 – ombyggnation och tillbyggnation av Edsgärdet samt ombyggnation av 

Hagalid som totalt säkerställer 60 platser för särskilt boende vilket innefattar boende 

för demens, korttidsvård och somatik.  

 

Alt. 2 – nybyggnation på annan plats och ianspråktagande av Edsgärdets befintliga 

lokaler som totalt säkerställer 60 platser för särskilt boende med demens, somatik och 

korttidsvård.  

 

De politiska grupperna har utifrån alternativen diskuterat och överlagt och därefter 

inkommit med vilket alternativ som partierna förordar. Den borgerliga gruppen har 

inkommit med ett förslag som överensstämmer med alternativ 1 och 

socialdemokraterna har inkommit med förslag utifrån alternativ 2.  
 

Arbetsgruppen samlades den 23 oktober för genomgång av de inkomna förslagen och 

avstämning av den fortsatta processen. Överenskommelse gjordes av arbetsgruppen 

att två beslutsförslag bereds utifrån de politiska partiernas förslag, för politisk 

behandling vid kommunstyrelsens sammanträde den 5 november. Vid KSAU info den 

29 oktober görs en avstämning av beslutsförslagen.  

 

Arbetsgruppen menar att det är viktigt att det inom ramen för framtagande av 

direktiven, påbörjas en plan kring finansieringen av såväl framtagande av 

förfrågningsunderlag som för projektet i sin helhet. Det är vidare arbetsgruppens 

mening att efter direktiven är framtagna, bör den fortsatta processen drivas av då 

ansvarig aktör som därigenom upphandlar extern resurs för förfrågningsunderlag och 

därefterkommande processer. Det är också viktigt att fack och personalgrupper finns 

med i ett tidigt skede.  

 

Arbetsgruppen föreslår därför följande tidplan för den fortsatta processen.  

5 november, KS – beslut om inriktning och uppdrag för direktiv om fortsatt utredning 

 

14 januari, KS – beslut och fastställande av direktiv för att ta fram 

förfrågningsunderlag inför kommande upphandling 

 

18 februari, KF – slutgiltigt beslut om hur kommunens framtida äldreboende ska 

ordnas och ansvarig aktör för den fortsatta processen.  
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Yrkande 

Per-Erik Norlin (S) yrkar i enlighet med alternativ 2 i arbetsgruppen underlag vilket 

innebär följande:  

 

- att genomföra utredning om nybyggnation av 52 lägenheter innefattande 

särskilt boende för 40 demens och 12 somatik. Utredningen ska även innehålla 

förslag på hur Edsgärdet optimalt ska ianspråktas samt hur en ombyggnation 

av Hagalid kan genomföras med fördelning av verksamhet per fastighet i 

enlighet med socialdemokraternas förslag.  

 

- att uppdra åt kommunchef att ta fram förslag till direktiv för den fortsatta 

utredningen som ska utgöra utgångspunkt för upphandling av ett 

förfrågningsunderlag. I uppdraget ingår att tillsammans med Edshus AB 

upprätta en närmare tid- och finansieringsplan för den kommande 

upphandlingen. Tid- och finansieringsplanen bör även omfatta en 

övergripande skiss över projektet i sin helhet. Förankring ska ske med berörda 

grupper såsom personalgrupper, fack och pensionärsorganisationer. 

 

 

Mats Hansson (M) yrkar i enlighet med alternativ 1 i arbetsgruppens underlag vilket 

innebär följande:  

 

- att genomföra en konkret utredning utifrån kommunfullmäktiges beslut 2014-

04-16 och i enlighet med den borgerliga gruppens förslag om fördelning av 

verksamhet per fastighet som totalt säkerställer 60 platser för särskilt boende.  

 

- Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchef att ta fram förslag till direktiv för 

den fortsatta utredningen som ska utgöra utgångspunkt för upphandling av ett 

förfrågningsunderlag. I uppdraget ingår att tillsammans med Edshus AB 

upprätta en närmare tid- och finansieringsplan för den kommande 

upphandlingen. Tid- och finansieringsplanen bör även omfatta en 

övergripande skiss över projektet i sin helhet. Förankring ska ske med berörda 

grupper såsom personalgrupper, fack och pensionärsorganisationer.  

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på yrkanden i enlighet med ovan och finner att 

kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Hanssons yrkande.  

 

Omröstning begärs och ska genomföras. Kommunstyrelsen godkänner följande 

propositionsordning: 

 

Ja-röst för bifall till Mats Hanssons yrkande. 

Nej-röst för bifall till Per-Erik Norlins yrkande.  
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Omröstningsresultat 

Med 7 ja-röster för Mats Hanssons yrkande mot 4 nej-röster för Per-Erik Norlins 

yrkande beslutar kommunstyrelsen i enlighet med Mats Hanssons yrkande. 

 

Ledamot/tjänstgörande 

ersättare 

 

Ja- röst 

 

Nej-röst 

Avstår från att 

rösta 

Lisbeth Schagerholm (C) X   

Åke Jansson (C) X   

Siv Martinsson (C) X   

Per-Erik Norlin (S)  X  

Anders Schagerholm (S)  X  

Lars-Inge Fahlén (S)  X  

Yvonne Simonsson (S)   X  

Annika Lännhult (M) X   

Mats Hansson (M) X   

Tommy Olsson (KD) X   

Martin Carling (C) X   

Summa 7 4  

 

Kommunstyrelsens beslut 

      Kommunstyrelsen beslutar 

 

- att genomföra en konkret utredning utifrån kommunfullmäktiges beslut 2014-

04-16 och i enlighet med den borgerliga gruppens förslag om fördelning av 

verksamhet per fastighet som totalt säkerställer 60 platser för särskilt boende.  

 

- uppdra åt kommunchef att ta fram förslag till direktiv för den fortsatta 

utredningen som ska utgöra utgångspunkt för upphandling av ett 

förfrågningsunderlag. I uppdraget ingår att tillsammans med Edshus AB 

upprätta en närmare tid- och finansieringsplan för den kommande 

upphandlingen. Tid- och finansieringsplanen bör även omfatta en 

övergripande skiss över projektet i sin helhet. Förankring ska ske med berörda 

grupper såsom personalgrupper, fack och pensionärsorganisationer. 

 

Reservation 

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget alternativ och 

yrkande.  
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§ 187 

  

Information till Kommunstyrelsen, Dnr 9230 
 

Utredningen Utsiktens framtid, med fokus på Hotell och turismprogrammet (HT), 

redovisas. Utredningen, som behandlas vid dagens sammanträde i FOKUS-nämnden, 

syftar till att utgöra ett underlag inför beslut om inriktning för HT:s framtid vid 

Utsiktens gymnasium. Utredningen kommer att skickas för remiss till de politiska 

partierna. Den 1 december, kommer ett gemensamt politiskt gruppmöte att äga rum 

för genomgång av utredningen och dess olika alternativ.   

 

Rapport från PwC angående Analys- och utvecklingsarbete IFO, delas ut vid mötet.  

 

Per-Erik Norlin informerar om omställningskontoret och kommande konferens den 6-

7 november.  
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§ 188 

  

Rapport från Kommunalförbunden, Dnr 14270 
 

Martin Carling informerar om ny politisk struktur inom Fyrbodals kommunalförbund 

som syftar till att förstärka det delregionala perspektivet och motverka att ärenden 

hamnar mellan stolarna.  

 

Diskussion förs vidare om hur framtida samverkan inom Dalsland ska organiseras. 

Kommuncheferna i Dalsland har inkommit med förslag för framtida struktur, där 

synpunkter på förslaget ska vara inkommet till den 27 november. Kommunstyrelsen 

tar del av kommunchefernas förslag vid dagens sammanträde och inkommer med 

synpunkter som kommunstyrelsens arbetsutskott uppdras att sammanställa och 

inkomma med senast till den 27 november.  
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§ 189 

  

Anmälan av delegationsbeslut KS 141105, Dnr 23702 
 

Räddningschef Per Sandström 

 På grund av byte av företagsnamn till St1 Sverige AB görs åter en anmälan 

om Delegation 2014-47. 

 Brandskyddskontroll – Nyttjandeförbud Kårslätt 1:55 – Delegation 2014-98. 

 Yttrande gällande sotningsutbildning för egen sotning – Gunnarsnäs 1:17 

och  

Gunnarsbyn 1:14 – Delegation 2014-99. 

 

Enhetschef Eva Karlsson: 

   Parkeringstillstånd – Delegation 2014-95 samt 2014-100. 

 

Vikarierande personalchef Jennie Strandberg Olsson 

 Beslut om lönetillägg gällande facklig förtroendeman - Delegation 2014-96. 

 Beslut gällande lönetillägg för en personal gällande utökat uppdrag –  

      Delegation 2014-97. 
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§ 190 

  

Meddelande KS 141105, Dnr 23703 
 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 14:36 

Nya regler om exploateringsavtal, markanvisningar och kommunala särkrav 

på byggandet. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 14:37 

Nya mallar avseende uppsägning på grund av arbetsbrist. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 14:38 

Budgetförutsättningar för åren 2014-2018. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 14:39 

Budgetpropositionen för 2015. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting 

En inspirationsskrift – Tillängligt för alla. 

 

Dalslands Miljönämnd 

Sammanträdesprotokoll 2014-10-02. 

 

Dalslandskommunernas Kommunalförbund 

Sammanträdesprotokoll 2014-09-11. 

 

Fyrbodals kommunalförbund 

Sammanträdesprotokoll 2014-09-18. 

 

Kommunala Pensionärsrådet 

Sammanträdesprotokoll 2014-10-13. 

 

Kommunala Handikapprådet 

Sammanträdesprotokoll 2014-10-20. 

 

Polismyndigheten i Västra Götaland 

Anmälan om stöld  2014-09-24 kl. 19.00 t.o.m. 2014-09-25 kl. 06.00 

Hagaskolan, Gamla Edsvägen 46 Ed. 

 

Västra Götalandsregionen 

Information om förändrad organisation för patientnämnderna i Västra 

Götalandsregionen. 
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Diarienr KS 14/284.231 – Plan- och byggkontoret 

Underrättelse – Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med carport Äng 3:81. 

 

Diarienr KS 14/245.231 – Plan- och byggkontoret 

Meddelande enligt 9 kap 41 b § Plan- och bygglagen (2010:900). Bygglov har 

beviljats för tillbyggnad av carport samt ändring av tak garage, förråd,  

på fastigheten Ed 4:158. 

 

Diarienr KS 14/22.239 – Plan- och byggkontoret 

Meddelande enligt 9 kap 41 b § Plan- och bygglagen (2010:900). 

Bygglov har beviljats för höjning av tak i befintlig industrilokal på fastigheten  

Bråten 1:84 

 

Diarienr KS 10/62.130 – Länsstyrelserna, Migrationsverket 

Information till landets samtliga kommuner om anvisning av ensamkommande barn – 

utvidgade möjligheter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


