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§ 34 

  

Ansökan om fiber för bredband på Gamla Real, Dnr 2015-000031 

 

Sammanfattning 

Bygdegårdsföreningen Gamla Real driver sedan några år tillbaka verksamhete på 

Gamla Real och förvaltar anläggningen på ett bra sätt och är en stor tillgång för 

kommunen. Föreningen har nu inkommit med en ansökan om att fastigheten ansluts 

till kommunens fibernät för att öka fastighetens användbarhet ytterligare och förenkla 

dörrpassage, larm, övervakning värme, ventilation med mera.  

 

Fastighetsförvaltare har berett ärendet 2015-02-05. Kostnad för att ansluta till 

fibernätet är ca 50 000 kr. Föreningen är beredd att stå för halva kostnaden om 

kommunen finansierar resterande del av kostnaden.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till IT-chef att ansluta fastigheten Gamla 

Real till kommunens fibernät. Åtgärden ska finansieras dels via belastning av 

Bygdegårdsföreningens driftsbidrag med 25 000 kronor och dels genom KS 

ordförande för lokalanpassningar.  

 

 

Jäv 

Carina Halmberg (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras: 

Fastighetsförvaltare 

Bygdegårdsföreningen Gamla Real 
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§ 35 

  

Omflyttning inom kommunhuset, Dnr 2014-000147 

 

Sammanfattning 

Det råder stor brist på lokaler i kommunhuset. Detta gör bland annat att 

socialförvaltningens IFO-kontor flyttar till Utvecklingscenter. Samtidigt finns 

önskemål från andra förvaltningar att samla sin organisation, då verksamheterna sitter 

lite spritt i huset. Fastighetsförvaltare har därför tillsammans med 

förvaltningscheferna för FOKUS och sociala fått i uppdrag att ta fram förslag till 

framtida lokalisering av verksamheterna i kommunhuset. 

 

För att lösa behoven så krävs fler utrymmen som kan nyttjas som kontor. Förslaget 

bygger därför bland annat att på att källarplanet byggs om till fler kontorsutrymmen 

än vad som finns för närvarande. Bland annat föreslås att den offentliga toaletten 

byggs bort. Förslag till placering av verksamheterna i huset och ombyggnation av 

källarplanet redovisas i fastighetsförvaltarens tjänsteskrivelse. Utredarna finner det då 

lämpligt att bygga om ”Sinnenas rum” till kontor samt binda ihop rummet med övriga 

kontor genom att riva den offentliga toaletten. Detta skulle göra att västra delen av 

”källaren” blev ordentligt kontorsutrymmen. 

 

Kostnad för ombyggnation av källarplan samt mindre justeringar i huset i övrigt 

beräknas till ca. 450 000 kr. 

 

Ärendet har 2014-06-12 förhandlats enligt MBL § 11. Inga synpunkter eller yrkanden 

lämnades. Kommunstyrelsen beslutade 2014-10-08 att mot bakgrund av kommunens 

kärva budgetsituation avvisa ärendet tillsvidare och uppdra åt förvaltningen att 

återkomma i ärendet.  

 

Fastighetsförvaltare återkommer vid dagens sammanträde med ärendet utifrån samma 

behov som föreligger i det tidigare redovisade underlaget i enlighet med ovan.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt fastighetsförvaltare att i enlighet med 

redovisat underlag, genomföra ombyggnation av källarplanet i kommunhuset 

samt mindre justeringar i huset. De beräknade kostnaderna för genomförandet 

ska finansieras dels via befintlig budget inom KS teknik om 50 000 kronor och 

dels genom KS objektsreserv med 400 000 kronor.   

 

 

Expedieras: 

Fastighetsförvaltare 
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§ 36 

  

Obesvarade motioner och medborgarförslag - 2014, Dnr 2015-000046 

 

Sammanfattning 

Enligt Arbetsordning för Kommunfullmäktige i Dals-Eds kommun ska redovisning av 

obesvarade motioner göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och 

oktober.  

 

Enligt kommunallagen 5 kap. 33 § bör motioner beredas så att de kan föreläggas 

fullmäktige för beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte 

avslutas inom denna tid ska detta och vad som framkommit vid beredningen anmälas 

till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige har då att ta ställning till om motionen 

ska avskrivas från vidare handläggning eller om handläggningen ska fortsätta.  

 

Följande obesvarade motioner och medborgarförslag redovisas: 

130910 Motion - Inventariebank, Carina Halmberg (S) 

 

140905 Motion - Cykel och vandringsled – gamla Nössemarksvägen, Michael 

Horn (MP) 

 

150114 Motion – Ökad tillgång till Biblioteket, Göran Färnström (C) 

 

140429 Medborgarförslag - Bredda utbildningen på Utsiktens gymnasium med 

friluftsguidning och rustning av vandringsleder, Nicklas Odh 

 

140527 Medborgarförslag - Fruktträdgård utanför Hagalid, Lena Larsson 

 

141022 Medborgarförslag - Burksamlingsrör, Nicklas Odh 

 

141022 Medborgarförslag - Exploatering av området Reningsverket, Nicklas  

 Odh 

 

141217 Medborgarförslag - Rastplatser vid naturreservat, Nicklas Odh 

 

Beslutsunderlag 

Redovisning av obesvarade motioner 2014, kommunsekreterare 2015-02-05 

 

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige tar del av redovisningen av obesvarade motioner och 

medborgarförslag enligt ovan och beslutar att handläggningen ska fortsätta av 

samtliga redovisade motioner och medborgarförslag.  

Expedieras: 

KF 
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§ 37 

  

Turism och Evenemang 2015, Dnr 2014-000254 

 

Sammanfattning 

Efter att Dals-Eds kommun bedrivit turistbyrå som kommunen handlat upp lokalt, 

föreligger nu förslag till avtal med Dalslands Turist AB (DTAB). Avtalet bygger på 

att DTAB ska driva turistbyråverksamhet i anvisade lämpliga lokaler på uppdrag av 

Dals-Eds kommun. Uppdraget innebär att bemanna och driva säsongsöppen turistbyrå 

i Eds tätort under 10 veckor, perioden v. 25-v.34. Övrig tid ansvarar turistbyrån i 

Bengtsfors för telefon- och mailsupport.  

 

Avtalet gäller från och med 2015-01-01 till och med 2017-12-31.   

 

Beslutsunderlag 

Avtal mellan Dals-Eds kommun och Dalslands Turist AB gällande drift av 

turistbyråverksamhet 

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande avtal mellan Dals-Eds 

kommun och Dalslands Turist AB gällande drift av turistbyråverksamhet. Avtalet 

ska undertecknas av kommunchefen.    

 

- Kommunstyrelsen betonar vikten av att turistbyrån besvarar samtal till Dals-Ed 

med Dals-Eds turistbyrå alternativt Dalslands turistbyrå. Vidare bör avtalet 

kompletteras med öppettider vid turistbyrån.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras: 

Kommunchef 

DTAB 
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§ 38 

  

Budget och mål 2015, plan 2016-2017, Dnr 2014-000027.041 

 

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. 

 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2014-12-18 § 107 tar fullmäktige del av 

kommunstyrelsens inklusive KS teknik samt plan- och byggnadsnämndens respektive 

budget för 2015. Kommunfullmäktige uppdrog samtidigt åt FOKUS-nämnden och 

socialnämnden att redovisa sina respektive budgethandlingar till kommunfullmäktige 

senast i samband med bokslutsredovisningen för 2014. 

 

Vid dagens sammanträde i kommunstyrelsen föreligger FOKUS-nämndens 

budgethandling för 2015 som godkändes i FOKUS-nämnden 2015-02-18 § 16. Vid 

FOKUS-nämndens sammanträde 2015-02-18 § 23 behandlades även föreliggande 

förslag till revidering av taxor och avgifter 2015 för FOKUS-nämnden.  

 

Beslutsunderlag 

Taxor och avgifter 2015, reviderade inför 2015– FOKUS-nämnden 

Budget och mål 2015 – FOKUS-nämnden  

FOKUS-nämndens protokoll 2015-02-18 § 23 

FOKUS-nämnden protokoll 2015-02-18 § 16 

 

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreliggande taxor och avgifter för 

2015 inom FOKUS-nämndens ansvarsområde.  

 

- Kommunfullmäktige tar del av FOKUS-nämndens Budget och mål 2015.  

 

 

Expedieras: 

KF 
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§ 39 

  

Budget och mål 2016, plan 2017-2018, Dnr 2015-000014 

 

Sammanfattning 

Budget- och måldokumentet är kommunens viktigaste styrdokument, genom vilket 

kommunfullmäktige styr den kommunala verksamheten. Budget- och Måldokumentet 

utgör en länk mellan kommunens vision, mål och det dagliga arbetet i 

verksamheterna. 

 

Utgångspunkten för resurstilldelningen är kommunfullmäktiges finansiella mål. 

Förutom detta så ligger även demografiutvecklingen till grund för resurstilldelningen 

till FOKUS-nämnden och socialnämnden. Ytterligare faktorer för tilldelningen är 

kostnadsjämförelser mot standardkostnader inom förskola, grundskola, 

gymnasieskola, individ- och familjeomsorg samt äldreomsorg och slutligen det 

politiska perspektivet.  

 

Arbetet med kommunens vision och mål har föregåtts av utbildning, information och 

omvärldsanalys. Därefter har nämndernas presidier tillsammans med 

kommunledningen, arbetat fram dels förslag till reviderad styrmodell för kommunen 

och dels vision och mål för mandatperioden. Arbetet ska sammanställas i ett samlat 

dokument tillsammans med de finansiella målen, och godkännas av 

kommunfullmäktige den 18 mars.  

 

Kommunens styrning bygger i den reviderade styrmodellen på en målkedja med tre 

nivåer – Vision, Utvecklingsmål inklusive prioriteringar samt Verksamhetsmål. 

Tillsammans ska dessa bilda en helhet som bidrar till att visionen för Dals-Eds 

kommun uppnås. Förslaget till revidering innehåller förändringar främst i form av; 

färre mål, fokusering på vissa prioriteringar och decentralisering av målarbetet.  

 

Arbetsutskottet tar vid dagens sammanträde del av ett utkast till dokument enligt 

ovan. 

 

Beslutsunderlag 

Utvecklingsplan 2016-2018, kommunens styrmodell och mål för perioden 

 

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreliggande Utvecklingsplan 2016-

2018, innehållande kommunens styrmodell samt Vision, Finansiella mål och 

Utvecklingsmål med prioriteringar för perioden. 

 

Expedieras: 

KF  
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§ 40 

  

Information till Kommunstyrelsen, Dnr 9230 

 

Kommunchefen informerar om att socialchefen sagt upp sig och avslutar sin 

anställning till sommaren. Rekryteringen vidtar omgående och underlag för annons tas 

fram under veckan.  

 

Personalchefen informerar om sjukfrånvarostatistik för kommunen jämfört med 

tidigare år. Sjukfrånvaron är högst inom socialförvaltningen men FOKUS-

förvaltningen har den största ökningen under året.  

 

Teknisk chef och ekonomichef informerar om intresse som finns om att förvärva 

Jordbrons företagshotell. Fastighetsförvaltare avser att lämna fastighetens till 

försäljning via mäklare. Beslut om eventuell försäljning fattas av kommunstyrelsen.  

 

Teknisk chef informerar även om ombyggnationen av skolorna som kommer att vara 

färdigprojekterade under mars månad. När det gäller förskolebygget så står det klart i 

september 2015.  

 

Inom ramen för KS utbildningsplan, informerar ekonomichefen om 

ekonomiavdelningens verksamhet.  
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§ 41 

  

Rapport från Kommunalförbunden, Dnr 14270 

 

Dalslandskommunernas kommunalförbund – sammanträde under nästa vecka.  

 

Fyrbodals kommunalförbund – senaste direktionsmöte bestod av valärenden och 

information om den nya polisorganisationen. 

 

Kommunstyrelsens ordförande informerar om arbetsformer och rutiner i samband 

med ordförandeskapet i Fyrbodals kommunalförbund. Formerna ska regleras i form 

av ett avtal mellan kommunalförbundet och kommunen vari kommunen kommer att 

ersättas motsvarande 30 % som ska användas för att möta det behov som uppstår i 

samband med att ordföranden tjänstgör för förbundet.  
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§ 42 

  

Anmälan av delegationsbeslut KS 150304, Dnr 24528 

 

Följande delegationsbeslut anmäls: 

 

Räddningschef Per Sandström 

 Yttrande gällande sotningsutbildning för egen sotning – Ed 2:201 –  

      Delegation 2015-08. 

 

Enhetschef Eva Karlsson: 

   Parkeringstillstånd – Delegation 2014-116 o. 117 samt 2015-10 o.2015-11 

och  

2015-14.  

 

Ekonomichef Lars Hustoft 

 Avtal mellan Dalslandskommunernas Kommunalförbund och Dals-Eds 

kommun - Tillhandahåller via tjänsteköp konsultsamordnade Ekonomi 2015 

– 

        Delegation 2015-07. 

 

Teknisk chef Roland Kindslätt 

 Överlåtelseavtal gällande f. d. personalbod placerad på fastighet i Valsebo – 

Delegation 2015-09. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Martin Carling 

  Hyreskontrakt – Del av Ed 1:34 i Dals-Eds kommun, 120 m2 – Bouleklubben 

Lilla Lee   

     – Delegation 2015-12. 

 

Vik.Personalchef Jennie Strandberg Olsson 

 Beslut gällande uppdraget som vikarierande IFO-chef under pågående 

rekrytering – Sandra Jillnevik. – Delegation 2015-13 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-11. 
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§ 43 

  

Meddelande KS 150304, Dnr 24524 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 15:5 

Gävle Tingsrätts dom i mål T 1631-13, avskedad ambulanssjuksköterska. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 15:6 

Riktlinjer för arbetsgivare vid överenskommelse om AKAP-KL i stället för KAP-KL 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 15:9 

Arbetsdomstolens dom AD 2015 nr 3. Frågor om krav på ekonomiskt skadestånd för 

tiden efter en huvudförhandling i domstol. Fråga om preskription för skadeståndskrav. 

 

Socialnämnden 14/141.700  –  Beslut 2015-01-27 § 10  

Riktlinje för synpunkt- och klagomålshantering  

 

MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar 

 

Dalslands Miljönämnd 

Sammanträdesprotokoll 2015-01-29 

 

Fyrbodal Kommunalförbund 

Sammanträdesprotokoll 2015-02-05 

 

Diarienr KS 15/25.239 – Plan- och byggkontoret 

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

beviljats för om- och tillbyggnad av hotell på fastigheten ED 2:3. 
 

 


