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§ 25 

  

Budgetuppföljning 2016, Dnr 2016-000004 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2013-04-03 § 55 att med anledning av stora 

prognostiserade underskott, genomföra ett antal åtgärder för att skärpa upp och 

återskapa förtroendet för uppföljningssystemet. En av åtgärderna är att nämnderna 

genomför och redovisar inför kommunstyrelsen en månatlig uppföljning av budgeten 

för året med prognostiserat resultat för året samt kostnads- och konsekvensberäknade 

åtgärder vid eventuella prognostiserade underskott.  

 

Den månatliga uppföljningen är ännu inte behandlad i nämnderna vid dagens 

sammanträde i kommunstyrelsen. Statistik för IFO redovisas per februari. Muntligt 

informeras om uppföljning per februari för KS och KS teknik där inga stora 

avvikelser kan identifieras hittills på året. Vid nästkommande sammanträde i 

kommunstyrelsen den 23 mars redovisas nämndernas uppföljning per februari.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen uppmanar IFO att redovisa statistiken löpande över 12 

månader så att det är möjligt att jämföra siffrorna över längre tid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras: 

IFO 
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§ 26 

  

Budget och mål 2017, plan 2018-2019 – utvecklingsmål inklusive prioriteringar 

sant finansiella mål 2017, Dnr 2016-000005 

 

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 som kompletteras med bland annat demografiutveckling och 

kostnadsjämförelser mot standardkostnader.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-03-18 att godkänna föreliggande 

Utvecklingsplan 2016-2018, innehållande kommunens styrmodell samt Vision, 

Finansiella mål och Utvecklingsmål med prioriteringar för perioden. Arbetet med 

kommunens vision och mål föregicks av utbildning, information och omvärldsanalys 

där nämndernas presidier och kommunledningen, deltog.  Kommunens styrning 

bygger i denna styrmodell på en målkedja med tre nivåer – Vision, Utvecklingsmål 

inklusive prioriteringar samt Verksamhetsmål. Tillsammans ska dessa bilda en helhet 

som bidrar till att visionen för att Dals-Eds kommun uppnås. Den nya styrmodellen 

innebär förändringar främst i form av; färre mål, fokusering på vissa prioriteringar och 

decentralisering av målarbetet.  

 

Inom ramen för kommunens styrmodell framkommer i Utvecklingsplanen att 

kommunens utvecklingsmål inklusive prioriteringar samt finansiella mål inför 

kommande år, antas i kommunfullmäktige årligen i mars, för att på det sättet  

ligga till grund för den fortsatta budgetberedningen. Tidplan för budgetprocessen 

2017 och plan för perioden 2018-2019, har godkänts av kommunstyrelsen. I tidplanen 

framkommer att kommunens övergripande- och finansiella mål ska behandlas av 

kommunfullmäktige den 16 mars 2016 varför ärendet bereds vid dagens arbetsutskott. 

 

Beslutsunderlag 

Utvecklingsplan 2016-2018, kommunens styrmodell och mål för perioden 

 

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige beslutar att fastställa utvecklingsmål inklusive 

prioriteringar samt finansiella mål för 2017, i enlighet med gällande 

Utvecklingsplan 2016-2018. Diskussion och definition av kommunens vision kan 

företas i samband med det förestående ÖP-arbetet.  

 

Expedieras: 

KF 
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§ 27 

  

Årsredovisning 2015 - Dals-Eds kommun - Bokslut - Kommunstyrelsen och KS 

Teknik & Service, Dnr 2016-000065 

 

Sammanfattning 

Kommunchefen och teknisk chef informerar om årsredovisning 2015 för 

kommunstyrelsen och KS teknik. Resultatet per 31 december har en positiv 

nettoavvikelse med 5,3 mkr. Största orsaken, 2,7 mkr, är att den öronmärkta budgeten 

för oförutsedda kostnader inom Utsikten (Fokus) och IFO (SOC)  inte nyttjats mer än 

till en knapp tredjedel.  

Sammantaget består avvikelserna inom kommunstyrelsens verksamheter av: 

• KS reserv för oförutsedda kostnader har ej nyttjats fullt ut (+ 2 700 tkr) 

• Lägre kapitaltjänstkostnader till följd av tidsförskjutna projekt samt lägre 

investeringsnivåer (+ 1 300 tkr) 

• Tillfälligt lägre personalkostnader inom personalenheten samt lägre driftskostnad 

för Lön/ PA-system (+ 800 tkr) 

• Tillfälligt ej nyttjat friskvårdsbidrag inom AME (+ 300 tkr) 

• Lägre utnyttjande av facklig tid (+ 150 tkr) 

• Övrigt (+ 350 tkr) 

• Ökande kostnader för bostadsanpassning (- 300 tkr) 

Skillnaden mellan slutligt utfall och prognosen i delårsbokslutet beror främst på 

bedömningen av den oförutsedda budgeten och på lägre kapitalkostnader.  

Kommunstyrelsen har 27 nämndsmål inom fem fokusområden. Måluppfyllelsen är 

blandad, med 13 uppnådda mål, 13 delvis uppnådda mål och ett som inte är uppnått. 

Inför 2016 har antalet mål minskats ner. 

För KS teknik uppgår resultatet per 31 december till -39 tkr. Teknik & Service har 

under året arbetat med nämndsmålen. Måluppfyllelsen är delvis uppnådda 

verksamheterna och under 2016 skall arbete med att efterleva målen fortgå.  

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelseförvaltningens årsrapport per 31 

december 2015, med bokslut, måluppföljning samt verksamhetsberättelse. 

- Kommunstyrelsen godkänner Teknik & Service årsrapport per 31 december 

2015, med bokslut, måluppföljning samt verksamhetsberättelse. 

 

Expedieras: 

Ekonomichef f v b till revisorerna 

Revisorerna 
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§ 28 

  

Samråd - Detaljplan för Ed 2:212 och 1:211 (Linden), Eds tätort, Dals-Eds 

kommun, Västra Götalands län - BYGGD-2015-144.214, Dnr 2016-000015 

 

Sammanfattning 

Plan- och byggnadsnämnden har 2015-12-16 § 108 godkänt rubricerad detaljplan för 

samråd. Planförslaget handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 5 

kap 11 § (PBL 2010:900). Samrådstiden är 22 januari – 1 mars 2016.  

 

Planområdet är beläget i Eds centrum och omfattar fastigheterna Ed 1:212 och 1:211.  

Planen syfte är att göra det möjligt att bygga flerbostadshus med upp till fyra våningar 

på fastigheten Ed 1:212 avsett för trygghets-, senior- eller äldreboende. 

Flerbostadshuset kan uppföras friliggande eller byggas samman med en sluss (bör 

vara enplansbyggnad) till befintligt trygghetsboende på Ed 1:211 så att man kan 

samnyttja gemensamhetsutrymmena. Planen bedöms inte medföra sådan betydande 

miljöpåverkan som innebär att planen ska miljöbedömas och åtföljas av en särskild 

miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap 11 § miljöbalken.  

 

Den som har synpunkter på planförslaget får framföra dessa skriftligen till Plan- och 

byggnadsnämnden senast 2016-03-01. Inkomna synpunkter kommer att 

sammanställas och bemötas i en samrådsredogörelse, vilket i sin tur kommer att vara 

ett underlag vid en revidering av planförslaget inför granskningen. Planen kommer 

senare att finnas tillgänglig för granskning och då ges ytterligare möjlighet att lämna 

synpunkter. Den som inte senast under granskningen har framfört sina synpunkter kan 

förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen har inget att erinra mot rubricerat planförslag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras: 

PBN 
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§ 29 

  

Lokalbehov för barnomsorgen - nybyggnation av förskoleavdelningar, Dnr 2013-

000292 

 

Sammanfattning 

FOKUS-förvaltningen ser ett akut behov av att kommunen arbetar fram nya 

förskolelokaler av flera anledningar. KS Teknik & Service har på uppdrag av 

FOKUS-nämnden gjort en förstudie över olika alternativ inklusive tänkbara 

placeringar och kostnadsjämförelser. Förstudien har behandlats av FOKUS-nämnden. 

KS Teknik & Service har därefter fått i uppdrag av förvaltningschef FOKUS att 

upprätta ett underlag som gör det möjligt för kommunstyrelsen att fatta erforderliga 

beslut för att snarast få till stånd en byggnation av ny förskola i enlighet med FOKUS-

nämndens beslut 2015-11-11 §110. FOKUS-nämnden har tagit ställning till 

alternativen och funnit att en nybyggnation av fem avdelningar i bottenplan, med 

utrymme för personal och dagbarnvårdarverksamhet på plan två, på den av 

fastighetskontoret anvisade tomten vid Tjädervägen. Nybyggnationen ska ersätta 

befintlig barnomsorg på Edsgärdet, Stallbacken och dagbarnvårdarlokalen. 

 

I tekniska kontorets underlag framkommer att investering samt årlig kostnad/hyra 

bygger på den typ av förskola som nyligen byggts vid Hagaskolan, vilket innebär 

tillagningskök, samma belastning, liknande utemiljö med mera dock i 2 plan. Total 

investering beräknas uppgå till ca. 22 miljoner kronor. Årlig kostnad för fastigheten, 

vilket är detsamma som hyran för anläggningen, blir då ca. 1 300 000 kronor per år 

för närvarande, inklusive värme och el. Detta överstiger inte dagens kostnader för 

motsvarande lokaler och finansieras därmed inom befintliga ramar.  

 

Med detta som underlag beslutade kommunfullmäktige 2015-12-16 § 91, att uppföra 

en ny förskola i enlighet med FOKUS-nämndens direktiv ovan. Kommunstyrelsen 

genom tekniska kontoret uppdrogs att snarast färdigställa en ny förskola enligt 

ramarna ovan. Vidare uppdrogs kommunstyrelsen att genom ekonomichef upphandla 

erforderliga lån för att finansiera projektet när behov uppstår. Beslutet om 

lånefinansiering innebär en avvikelse från kommunens finansiella mål om att 

lånefinansiering av investeringar endast ska vara möjligt i affärsdrivande 

verksamheter (VA-, renhållningsverksamheterna, kommersiella fastigheter och vissa 

fastigheter med blandad verksamhet). 
 

Efter kommunfullmäktiges beslut enligt ovan, har arbetet fortsatt i enlighet med 

FOKUS-nämndens beställning, och i samband med detta har frågan om placering 

lyfts. I det förarbete som FOKUS-nämnden hade att ta ställning till presenterades 

tomten Tjädervägen som den enda tillgängliga placeringen i närtid. Nu har även 

placering i det projekterade området Orrvägen presenterats som ett alternativ. 

Tekniska kontorets bedömning är att det nya förslaget på placering inte medför att 

byggnationen kommer att försenas. 
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forts. § 29 

 

FOKUS-nämnden har delegerat till FOKUS arbetsutskott att föra nämndens talan i 

den fortsatta processen. FOKUS-nämndens arbetsutskott har 2016-02-09 § 12 beslutat 

att överlämna åt fastighetskontoret att avgöra lämpligaste placering av de två 

alternativ som presenterats, förutsatt  

 

- att den pedagogiska verksamheten inte påverkas negativt,  

- att hänsyn tas till barn och ungas trafiksäkerhet, samt  

- att tidsplanen för projektet inte påverkas nämnvärt. 

 

Då den exakta placeringen anges i FOKUS-nämndens tidigare direktiv och från vilket 

kommunfullmäktiges beslut 2015-12-16 § 91 tog sin utgångspunkt, behöver 

kommunfullmäktige behandla ärendet igen med anledning av FOKUS-nämndens nya 

direktiv.  

 

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige beslutar att ändra i beslut 2015-12-16 § 91 i den del som 

avser placeringen av den nya förskolan på Toppen. Tekniska kontoret uppdras 

istället, att i samråd med FOKUS-förvaltningens arbetsgrupp för den nya 

förskolan, avgöra lämplig placering av ny förskola under förutsättning av att 

FOKUS-nämndens kriterier ovan uppfylls.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras: 

KF 
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§ 30 

  

Samråd om ändring i detaljplan för del av Årbol 1:4 mm (Tavlan) i Ed, Dals-Eds 

kommun, Västra Götalands län (15-STY-4323) - BYGGD-2015-150.214, Dnr 

2016-000044 

 

Sammanfattning 

Plan- och byggnadsnämnden har 2015-09-29 godkänt förslag till planändring i 

detaljplan för del av Årbol 1:4  (Tavlan). Ändringen görs genom ett tillägg till 

plankartan och tillägg till planbeskrivning. Planförslaget handläggs med 

standardförfarande och översändes nu för samråd.  

 

Planområdet är beläget på del av fastigheten Ed 10:2 och syftet med planändringen är 

att tillskapa byggrätt för bostäder inom området som i underliggande detaljplan är 

avsett för vattenreservoar, samt att anpassa gatuområdet för vändplats utifrån dagens 

krav. Synpunkter ska vara plan- och byggnadsnämnden tillhanda senast den 7 mars.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen har inget att erinra mot rubricerat planförslag.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras: 

PBN 
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§ 31 

  

Information till Kommunstyrelsen, Dnr 9230 

 

Fastighetsförvaltare informerar om kultur och värderingar och Sverigestudien som 

består av en enkät som ska genomföras under våren, riktat till medborgare, politiker 

och personal i kommunen.   

 

Fastighetsförvaltare och teknisk chef informerar om upphandling av 

skolombyggnationen. Fastighetsförvaltare får efter utvärdering av upphandlingen, 

återkomma till kommunstyrelsen med förslag till fortsatta beslut. 

Fastighetsförvaltarens utvärdering och bedömning får ske i samråd med FOKUS-

nämnd och förvaltning utifrån hur kapitalkostnaderna ska hanteras.  

 

Teknisk chef informerar om åtgärder för ökad trafiksäkerhet i centrala Nössemark.  

 

Kommunchefen informerar om konferensen Styra och leda, där kommunen deltog 

med representanter både från förvaltningen och politiken. Konferensens fokus var att 

den offentliga förvaltningen har behov av en tillitsreform och mindre av 

detaljstyrning.  

 

Kommunchefen informerar om rekryteringsläget där djupintervjuer pågår för   

Gatu/VA-chef samt Plan/byggchef. Rekrytering kommer att vidta för 

samhällsbyggnadschef och VD Edshus, i avvaktan på dessa kommer 

förvaltningsledningen att hanteras internt. Process kommer även att inledas angående 

möjligheterna att samordna tekniska kontoret och plan/byggkontoret till en form av 

samhällsbyggnadsförvaltning.  

 

Kommunchefen redovisar även nyckeltal 2013-2015 för kommunens kvalitet i korthet 

(KKiK). Dessa kan nu utgöra underlag bland annat för diskussioner i partigrupperna. 

Resultatet tas upp igen vid nästa KS sammanträde efter partivisa diskussioner.  

 

Kommunstyrelsens ordförande informerar om: 

- Landshövdingsbesök den 3 mars i Dals-Ed.  

- Medel om 91 000 kronor har beviljats för etablerandet av laddstolpar i tätorten.  
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§ 32 

  

Rapport från Kommunalförbunden, Dnr 14270 

 

Kommunstyrelsens ordförande informerar om pågående process för framtida 

kommunsamverkan i Dalsland där remiss skickats ut i förvaltningarna i ett första 

skede kring framtida samverkan och som sedan ska behandlas i KSAU den 9 mars för 

förslag till KS den 23 mars.  

 

Fyrbodals kommunalförbund, 17-18 mars är det strategimöte för kommunalförbundets 

innehåll och finansiering. Ny förbundschef, Annelie Snobl, är anställd och i tjänst.  
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§ 33 

  

Anmälan av delegationsbeslut KS 160302, Dnr 27102 

 

Följande delegationsbeslut anmäls: 

 

Enhetschef Eva Karlsson 

 Parkeringstillstånd – Delegation 2016-09 – 2016-11, 2016-14 

 Bostadsanpassningsbidrag – Delegation 2016-19. 

 

Personalchef Veronica Husberg 

 Beslut gällande lönetillägg för personal som fått utökat arbetsledaransvar på 

AME under en tidsbegränsad period innan nyanställd arbetsledare påbörjar 

sin anställning – Delegation 2016-17. 

 Beslut gällande lönetillägg för personal som fått utökat samordningsansvar 

på Utsiktens kök under Lena Johansson, kock med samordningsansvar, 

frånvaro  – Delegation 2016-18. 

 

Räddningschef Per Sandström 

 Yttrande angående ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

föreskrifter – vår- och höstmarknad, bakluckeloppis, trivselkvällar och 

nostalgimässa – 

Delegation 2016-12.     

 Yttrande angående förlängning av tillstånd till handel, förvaring och 

godkännande av föreståndare av explosiva varor - Commershuset i Ed AB – 

Delegation 2016-20. 

 

Teknisk chef Roland Kindslätt 

 Yttrande gällande ansökan vår- och höstmarknad, backluckeloppis, 

trivselkvällar och nostalgimässa 2016 – Delegation 2016-15. 

 Ansökan om grävtillstånd i allmän platsmark – Delegation 2016-16. 

 

Ekonomichef Lars Hustoft 

 Kontrakt upphandling, kommunens godkännande av referensgrupp – 

beläggningsarbeten – Delegation 2016-13. 
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§ 34 

  

Meddelande KS 160302, Dnr 27103 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 16:3 

Ändringar i socialförsäkringsbalken fr o m 1 feb 2016. 

 

Kungliga biblioteket 

Information om pliktleveranser av elektroniskt utgivet material. 

 

Socialnämnden – Dals-Eds kommun 

Beslut 2016-01-26 § 2 – Äskande av medel till förstärkning av 

familjehemssekreterare. 

 

Polismyndigheten/Polisregion Väst 

Anmälan och underrättelse om försök till stöld vid Hagaskolan, 2016-02-11 – 2016-

02-12. 

 

Dalslands Miljönämnd 

Sammanträdesprotokoll 2016-02-03. 

 

Dalslandskommunernas Kommunalförbund 

Sammanträdesprotokoll 2016-01-28 

 

Kommunala Handikapprådet 

Sammanträdesprotokoll 2016-02-12 

 

Kommunala Pensionärsrådet 

Sammanträdesprotokoll 2016-02-12 

 

Diarienr KS 15/346.170 – Myndigheten för Skydd och Beredskap 

/Länsstyrelserna 

Årsuppföljning 2015 – kommunernas uppgifter enligt lagen om skydd mot  

olyckor (LSO). 

 

Diarienr KS 16/39.175 – Myndigheten för Skydd och Beredskap 

Årsuppföljning 2015 – Lagen om  brandfarliga och explosiva varor 2010:1011  

(LBE) 

 

Diarienr KS 16/40.180 – Myndigheten för Skydd och Beredskap 

Årlig uppföljning för Dals-Eds kommun 2016, enligt lag 2006:544. 
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forts. § 34  

 

Diarienr KS 16/45.024  - Sveriges Kommuner och Landsting 

Cirkulär 16:4 – Prolongering av Huvudöverenskommelse om lön och allmänna  

anställningsvillkor m.m. – HÖK 11 – med OFRs förbundsområde Hälso- och  

sjukvård. 

 

Diarienr KS 15/364.233 – Plan- och byggnadsnämnden 

Beslut 2016-01-26 § 12 – Bygglov för nybyggnad av drivmedelsstation ED 1:35. 

 

Diarienr KS 15/364.233 – Plan- och byggnadskontoret 

Meddelande enligt 9 kap 41 b § Plan- och bygglagen (2010:900) ED 1:35. 

 

Diarienr KS 16/52.239 – Plan- och byggnadskontoret 

Meddelande enligt 9 kap 41 b § Plan- och bygglagen (2010:900) ÄNG 4:58 
 


