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§ 145 

 

Budgetuppföljning 2015 – delårsbokslut per 31 augusti, Dnr 2014-000367 

 

Sammanfattning 

Delårsbokslut per 31 augusti 2015, tertial 2med prognos för budgetutfall för helåret 

2015 föreligger.  

 

Befolkningsökningen i Dals-Eds kommun fortsätter med en ökning på 12 invånare 

under första halvåret (motsvarande siffra var förra året +24 personer). Detta bidrar 

bland annat till att Vakansgraden i Edshus AB uppgår till 1,7 %. Befolkningsantalet 

vid halvåret ligger därmed i linje med de budgetramar som gäller för 2016 som utgår 

från att kommunen har ett befolkningsunderlag på 4 776 personer den 1 november 

2015. Under prognosperioden 2015-2044 beräknas folkmängden i Dals-Eds kommun 

att öka med 160 invånaretill 4 924 personer. 

 

Under första halvåret 2015 har 26 nya företag startats, vilket är en minskning jämfört 

med föregående år (44). Den totala arbetslösheten (inklusive personer i åtgärder) har 

under årets första 8 månader minskat från 7,6 procent vid årets början till 5,8 procent 

vid augusti månad. Det innebär en minskning med 1,8 procentenheter vilket är den 

största minskningen i Dalsland. Det betyder att kommunen fortfarande når målet att 

ha en arbetslöshet understigande snittet i riket. Den totala arbetslösheten i Dals-Ed var 

2,0 procentenheter lägre än i riket vid utgången av augusti 2015. Även när det gäller 

ungdomsarbetslösheten är kommunens siffror 2,0 procentenheter lägre än i riket.  

 

Rapporten för perioden januari – augusti 2015 visar ett positivt resultat om 15 mkr 

och en positiv budgetavvikelse på 13,8 mkr. Det starka resultatet per 31/8 är till stor 

del en följd av att uttagna ferielöner inom lärarkollektivet tagits ut under perioden 

men skall tjänas in under sista delen av året.  

 

Prognosen för helåret 2015, som baseras på nämndernas bedömningar, pekar på ett 

positivt resultat om 3,0 mkr samt ett överskott mot budget på 1,3 mkr. Nämnderna 

visar ett totalt prognosöverskott mot budget på 0,9 mkr.FOKUS-nämnden har i 

delårsrapporten ej lämnat åtgärdsförslag för att eliminera underskottet om 0,7 mkr då 

nämnden inväntar beslut från kommunstyrelsen om att få del av medel om 1 mkr från 

de avsatta medlen för IFO-verksamhet och Utsikten under kommunstyrelsen, vilket då 

skulle innebära att nämnden klarar budgetbalans för 2015. Samtidigt finns 

förhoppningar att få del av riktade statsbidrag i samband med regeringens 

budgetproposition. I övrigt visar senaste skatteprognosen att skatter och generella 

statsbidrag ligger 1,4 mkr under budget för helåret. 

 

Måluppfyllelse per 31 augusti redovisas. Samtliga finansiella mål förutom 

resultatmålet förväntasuppnås för år 2015. Av kommunfullmäktiges 13 uppsatta 

övergripande mål förväntas 4 uppnås under året samt 9 delvis uppnås. 
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forts. § 145 

 

Kommunstyrelsen har att vid dagens sammanträde hantera delårsbokslut för egen del 

och bereda beslutsförslag till kommunfullmäktige gällande nämndernas och 

kommunens delårsbokslut per 31 augusti 2015.  

 

Dessutom behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-09-09 § 125 bland 

annat FOKUS-nämndens framställan till kommunstyrelsen från 2015-09-02 om att ta 

del av reserverade medel under KS för att dels hantera underskott inom nämnden och 

dels för marknadsföringsinsatser vid Utsikten. Kommunstyrelsen beslutade vid 

sammanträdet att hänskjuta FOKUS-nämndens äskande till behandling i samband 

med delårsbokslutet.   

 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport 2015-08-31 (delårsbokslut, helårsprognos) inklusive bilagor med 

kommunstyrelsen och nämndernas delårsbokslut samt nämndsbeslut. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att godkänna delårsbokslut per 31 augusti, tertial 2, 

2015 med bokslut, helårsprognos, måluppföljning samt verksamhetsberättelser 

för kommunstyrelsen inklusive KS teknik.  

 

- Kommunstyrelsen beslutar att godkännaframställan från FOKUS-nämnden om 

att tillskjuta ett tillfälligt anslag för 2015 om totalt 959 tkr från anslaget för 

gemensamt ansvar Utsikten.  

 

- Kommunstyrelsen beslutar att reservera ytterligare 500 000 kronor från 

kommunstyrelsens särskilt avsatta medel år 2015 för Utsikten och IFO-

verksamheten. De reserverade medlen får disponeras av kommunstyrelsens 

arbetsutskott utifrån kommunchefens föredragning vid dagens sammanträde.  

 

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslutper 31 augusti, tertial 2, 2015 samt 

prognos helåret 2015.  

 

 

 

 

 

Expedieras: 

KF 

FOKUS 

Ekonomichef 
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§ 146 

 

Remiss - En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24), Dnr 2015-000157 

 

Sammanfattning 

Sedan den nuvarande kommunallagen trädde i kraft 1992 har samhälletgenomgått 

stora förändringar, såväl organisatoriskt som tekniskt. Den kommunala organisationen 

kräver därför i större utsträckninganställda med olika former av 

specialistkompetens.Kommuner och landsting har flera olika roller. Kommunallagen 

ska bidra till att dessa olika rollerkan hanteras på ett effektivt och rättssäkert sätt. Ska 

kommuner och landsting fungera som attraktivaarbetsgivare, attrahera alla de olika 

professioner som behövs fören kommunal verksamhet och garantera en rättssäker 

hantering avärenden behöver lagen stärkas i dessa avseenden. Dessutom påverkar EU-

rätten den kommunala verksamheten vilket behöver markeras tydligare i 

kommunallagen.  

 

Regeringen beslutade därför den 11 oktober 2012 att uppdra åt en särskild utredare att 

föreslå en modernisering av kommunallagen. Utredarna har utifrån bakgrund och 

uppdrag enligt ovan lämnat förslag till revidering av kommunallagen i En 

kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) som nu är på remiss och ska besvaras 

senast den 30 oktober 2015. Den nya kommunallagen föreslås i huvudsak träda i 

kraftden 1 januari 2018. 

 

Förslag till remissvar föreligger från kommunsekreterare. Bedömning görs om att 

yttrandet från Småkom kan utgöra en grund för Dals-Eds kommuns remissvar och att 

föreliggande förslag till remissvar ska betraktas som en komplettering.  

 

Beslutsunderlag 

En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) 

Småkoms yttrande 

Förslag till remissvar, kommunsekreterare 2015-09-18 

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom Småkoms yttrande samt 

kompletteringar i eget remissvar enligt ovan.  

 

 

 

 

 

 

Expedieras: 

Finansdepartementet 
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§ 147 

 

Remiss av promemorian Förslag om utbildningsgaranti i gymnasieskolan, Dnr 

2015-000210 

 

Sammanfattning 

Ipromemorian Förslag om utbildningsgaranti i gymnasieskolan, beskrivs förslag till  

hemkommuners utökade skyldigheter att garantera elevers rätt att slutföra  

gymnasieutbildning då en fristående skola upphör. Dals-Eds kommun har erbjudits  

möjlighet att lämnaremissvar på promemorians föreslagna ändringar i Skollagen. 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschef FOKUS tjänsteskrivelse 2015-07-28. 

FOKUS-nämndens protokoll 2015-09-02 § 88 

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att avståmöjligheten att lämna synpunkter på 

aktuellaförslag till ändringar i Skollagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras: 

Utbildningsdepartementet 

FOKUS 
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§ 148 

 

Remiss - Betänkande: En ny regional planering - ökad samordning och bättre 

bostadsförsörjning (SOU 2015:59), Dnr 2015-000218 

 

Sammanfattning 

Bostadsplaneringskommittens betänkande En ny regional planering-ökad samordning 

och bättre bostadsförsörjning (2015:59) är utsänd på remiss. Eventuella synpunkter 

ska vara Näringsdepartementet tillhanda senast 30 oktober. Av kommunerna i 

Fyrbodal är det Trollhättan, Strömstad och Dals-Ed som har inbjudits att lämna 

synpunkter på förslaget. 

 

Förslaget innebär att regional fysisk planering införs från 1 januari 2019. 

Bestämmelserna ska regleras i ny lag om regional fysisk planering. Syftet är att 

övergripande skapa långsiktiga förutsättningar för en socialt, miljömässigt och 

ekonomisk hållbar utveckling. Planeringen ska avse frågor av mellankommunal och 

regional betydelse för den fysiska miljön. Den planering som föreslås ska underlätta 

den kommunala översiktsplaneringen och planeringen för bostadsförsörjningen 

genom att bidra till underlag och regionala bedömningar och avvägningar mellan 

olika nationella och regionala intressen. Den regionala fysiska planeringen ska 

omfatta hela landet och ha länet som indelningsgrund. Den aktör som har det 

regionala utvecklingsansvaret i varje län ska inom sitt län ha i uppgift att driva fysisk 

planering. 

 

Tjänsteskrivelse föreligger från enhetschef plan- och byggkontoret 2015-09-18. 

Bedömning görs om att det är positivt om en samordning av den fysiska planeringen 

genomförs på regional nivå för att få en bättre samordning av olika planeringsslag. 

 

Det är viktigt att beakta att om lagen träder i kraft kommer kommunen att få ökade 

arbetsuppgifter. Kommunen blir skyldig att delta i den regionala fysiska planeringen 

med tid och resurser för att samordna uppgifter med den regionala aktören och andra 

kommuner. Enligt utredningen blir det en utökad arbetsbelastning med ca 6% för 

fysisk planerare i kommunen.  

 

Beslutsunderlag 

Förslag till remissvar, enhetschef plan- och byggkontoret 

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förslag till yttrande från 

enhetschef plan- och byggkontoret.  

 

Expedieras: 

Näringsdepartementet 
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§ 149 

 

Medborgarförslag - Rastplatser vid naturreservat, Dnr 2014-000377 

 

Sammanfattning 
Medborgarförslag har inkommit 2014-12-17 om att bygga rastplatser i anslutning till 

naturreservat i kommunen. Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat ärendet till 

AME-chef, planeringssekreterare, DTAB, Dalslands miljökontor och Länsstyrelsen 

för synpunkter på förslaget.  

 

Remissvar föreligger till dagens sammanträde i arbetsutskottet. Samtliga remissvar 

redovisar generellt en positiv inställning till att rastplatser i anslutning till 

naturreservat, uppförs i någon form. Det är dock fortfarande oklart hur finansieringen 

ska se ut. Av yttrande från planeringssekreterare framkommer att Dalslands turist AB 

(DTAB) ska driva projekt för vandring där ett arbetsområde är infrastrukturen för 

vandring, cykel etc. Förslag föreligger därför om att ta med medborgarförslagets 

intentioner i projektet som DTAB driver.  

 

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget genom att tillse att förslagets 

idéer beaktas i DTAB:s projekt för vandring.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras: 

KF 
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§ 150 

 

Detaljplan för Hökedalens industriområde, Dnr 2015-000018 

 

Sammanfattning 

Förslag till detaljplan för Hökedalens industriområde har varit utställt för granskning 

under perioden 5 juni till och med den 10 juli 2015 enligt 5 kap 23 § plan- och 

bygglagen. Sakägare och remissinstanser har fått skriftlig underrättelse samt 

planhandlingar skickade till sig. Planförslaget har även varit tillgängligt på 

kommunens hemsida och på plan- och byggkontoret.  

 

Planens syfte är i huvudsak att planlägga området, som för närvarande saknar 

detaljplan, för att säkerställa att kunna fortsätta använda området för industriändamål. 

 

Ärendet har varit föremål för beredning i plan- och byggnadsnämnden 2015-08-25 § 

68 som beslutar att med stöd av PBL 5 kap. 29 § (1987:10) föreslå 

kommunfullmäktige anta det reviderade förslaget till detaljplan för Hökedalens 

industriområde.  

 

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige beslutar med stöd av 5 kap 29 § plan- och bygglagen 

(1987:10) att anta det reviderade förslaget till detaljplan för Hökedalens 

industriområde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras: 

KF 
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§ 151 

 

Obesvarade motioner och medborgarförslag 2015, Dnr 2015-000273 

 

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) 

 

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

 

150315          Motion – Timanställningar, Monica Sandström och Per-Erik Norlin (S) 

 

150315          Motion – Vägsträcka Snörrum-G:a mejeriet, Monica Sandström (S) 

 

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 

 

141217 Medborgarförslag – Rastplatser vid naturreservat, Nicklas Odh 

 

150824          Medborgarförslag – Laddstolpe för bilar, Karl-Ove Larsen 

 

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.  

 

- Kommunfullmäktige uppmanar kommunstyrelsen och nämnderna att skyndsamt 

bereda obesvarade motioner och medborgarförslag.  

 

Expedieras: 

KF 
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§ 152 

 

Information till Kommunstyrelsen, Dnr 9230 

 

IT-chefen Kenneth Sundström, informerar om fiberutbyggnaden i bygderna och i 

samhället. Information även om IT-avdelningens verksamhet.  

 

Miljöchefen Dan Gunnardo, informerar om utredning som genomförts avseende 

framtida organisation och lokalisering för Dalslands miljökontor.  

 

Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen informerar om beredskapen för 

det lokala flyktingmottagandet som ökar med anledning av de stora 

flyktingströmmarna till Europa. Under föregående vecka genomfördes ett samlande 

möte i kommunen där en handlingsplan upprättas för att förstärka beredskapen för 

bland annat boende.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Dals-Eds kommun  Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen  2015-10-07 
 

 

   
Ordförandes signatur………………………. Justerandes signatur ……………………….. 
   

  11(14) 
 

§ 153 

 

Rapport från Kommunalförbunden, Dnr 14270 

 

Fyrbodals kommunalförbund med direktionsmöte 2015-10-08 med bland annat 

ärenden om remiss verksamhetsplan och budget 2016, stråkstudie för Bohusbanan, 

politisk påverkansgrupp för de lågfrekventerade tågbanorna. I samband med 

direktionsmöte även delregionalt kollektivtrafikråd om bland annat yttrande för nytt 

regionalt trafikförsörjningsprogram. Uppstart även för integrationsprojekt i Fyrbodal 

under eftermiddagen.  

 

För utredning om inriktning för Dalslands kommunalförbund, pågår beredning av 

detta inom kommunchefsgruppen med bland annat en risk- och sårbarhetsanalys som 

handlas upp.  
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§ 154 

 

Anmälan av delegationsbeslut KS 151007, Dnr 26036 

 

Följande delegationsbeslut anmäls vid sammanträdet: 

 

Räddningschef Per Sandström: 

 Yttrande gällande sotningsutbildning för egen sotning –Rölanda-Torp 1:38 - 

      Delegation 2015-95 

 Yttrande gällande sotningsutbildning för egen sotning – Äng 3:43 - 

      Delegation 2015-96 

 Yttrande gällande sotningsutbildning för egen sotning – Ed 1:173 - 

      Delegation 2015-97 

 Yttrande gällande sotningsutbildning för egen sotning – Äng 3:3 - 

Delegation 2015-98 

 Yttrande gällande sotningsutbildning för egen sotning – Äng 5:28 – 

Delegation 2015-100 

 Yttrande gällande sotningsutbildning för egen sotning – Äng 4:51 – 

Delegation 2015-101 

 Yttrande gällande sotningsutbildning för egen sotning – Äng 3:1 - 

Delegation 2015-103 

 Yttrande gällande sotningsutbildning för egen sotning – Sparsnäs 1:80 - 

Delegation 2015-104 

 Yttrande gällande sotningsutbildning för egen sotning – Äng 1:153 - 

Delegation 2015-105 

 Yttrande gällande sotningsutbildning för egen sotning  - Äng 2:83 

Delegation 2015-106 

 Yttrande gällande sotningsutbildning för egen sotning – Äng 1:291 

Delegation 2015-107 

 Yttrande angående ansökan om tillstånd sprängning – Hammarö 

Bergsprängning AB - 

Delegation 2015-108 

 Yttrande gällande sotningsutbildning för egen sotning – Äng 4:25 – 

Delegation 2015-111 

 Yttrande gällande sotningsutbildning för egen sotning – Ed 1:152 

Delegation 2015-112 
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forts. § 154 

 Yttrande gällande sotningsutbildning för egen sotning – Äng 3:2 - 

Delegation 2015-113 

 Föreläggande om nyttjandeförbud braskamin – Håbols-Näs 1:38 

Delegation 2015-116 

 Föreläggande om nyttjandeförbud braskamin – Håbol Äng 1:22 - 

Delegation 2015-117 

 Föreläggande om nyttjandeförbud vedspis – Håbol Äng 1:22 - 

Delegation 2015-118 

 Föreläggande om nyttjandeförbud braskamin – Sparsnäs 1:38 - 

Delegation 2015 - 122 

 Föreläggande om nyttjandeförbud braskamin samt vedspis – Mellbyn 2:7 

Delegation 2015-123 

 

Teknisk chef Roland Kindslätt: 

 Anställnings- & Lönebeslut – kock, kostenheten – Delegation 2015-120 

 Anställnings- & Lönebeslut – lokalvårdare, städenheten – Delegation 2015-

121 

 

         Arbetsmarknadschef Magnus Åkesson: 

 Rekrytering av flyktingguide – Delegation 2015-102 

 Rekrytering av integrationsmentor – Delegation 2015-119 

 

Koordinator/Verksamhetsutvecklare Claes Hellberg: 

 Yttrande angående ansökan om tillstånd sprängning – Hammarö 

Bergsprängning AB 

Delegation 2015-109 

 

Vik. Personalchef Jennie Strandberg-Olsson: 

 Avtal – Dals-Eds kommun tillhandahåller konsulttjänst i form av 

löneadministration -  

Dalslandskommunernas kommunalförbund – Delegation 2015-110 

 

Enhetschef Eva Karlsson 

 Parkeringstillstånd – Delegation 2015-99, 2015-114 och 2015-114 
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§ 155 

 

Meddelande KS 151007, Dnr 26037 

 

Dalslands Miljönämnd 

Sammanträdesprotokoll 2015-08-27. 

 

Kommunala Handikapprådet 

Sammanträdesprotokoll 2015-09-07. 

 

Kommunala Pensionärsrådet  
Sammanträdesprotokoll 2015-09-07. 

 

Diarienr KS 09/194.600 – FOKUS-nämnden 

Beslut FOKUS-nämnden § 91 2015-09-02 – Samverkansavtal Familjecentralen 

(Medelpunkten – Piggelin). 

 

Diarienr KS 12/319.130 – Länsstyrelsen Västra Götalands län 

Upprop till kommunerna i Västra Götalands län från Landshövding  

Lars Bäckström. 

 

Diarienr KS 12/319.130 – Länsstyrelsen Västra Götalands län 

Information om Beredskap för akuta boendealternativ för asylsökande. 

 

Diarienr KS 12/319.130 – Länsstyrelsen Västra Götalands län 

Information till länets kommuner om förutsättningarna för samarbete med 

Migrationsverket kring boende för asylsökande tex. genom uthyrning. 

 

Diarienr KS 15/235.231 – Plan och byggkontoret 

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

Bygglov har beviljats för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Äng 2:54 

- 

PBN 2015/D0104.231. 

 

Diarienr KS 15/208.232 – Plan- och byggkontoret 

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

Bygglov har beviljats för ändrad användning av affärslokal till lägenheter på 

fastigheten ED 2:72 – PBN 2015/D0096.232. 
 

 


