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§ 59 

  

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.  

 

Kommunstyrelsen behandlar vid dagens sammanträde den månadsuppföljning för 

2016, per mars.  KS prognostiserar ett överskott om ca 1 mkr. KS teknik 

budgetföljsamhet samt plan- och byggnadsnämnden ett underskott om 0,2 mkr. 

Socialnämnden prognostiserar ett underskott om ca 1,4 mkr för året där 

förvaltningschefen nu ska bevaka underskottet och eventuellt inkomma med förslag 

till åtgärder. FOKUS-nämnden prognostiserar underskott om ca 1,6 mkr och uppdrag 

finns åt förvaltningschefen att genomföra översyn av bidrag från Migrationsverket och 

resursfördelningen utifrån demografiska förändringar. IFO redovisar därutöver 

statistik för antal ärenden inom ekonomiskt bistånd och placeringar för såväl barn som 

vuxna.  

 

Till dagens sammanträde har dessutom ekonomichefen inkommit med skrivelse om 

omfördelning av årets budget. Totalt finns ett finansieringsbehov om ytterligare 569 

tkr för 2016, 331 tkr för 2017 samt 181 tkr för 2018 och framåt genom 

ekonomichefens beskrivningar. 

 

Kommunstyrelsens verksamheter visar totalt sett en positiv prognos för helåret 2016 

med 1 011 tkr i senaste prognosuppföljningen (rensat för internränteöverskottet).  

 

Utöver detta så genererar de nya internhyresavtalen och omfördelning av medel 

utifrån dessa ett nettoöverskott om 74 tkr. Denna omfördelningen beslutades i 

Kommunfullmäktige den 20 april.  

 

De ingående posterna redovisas i ekonomichefens skrivelse.  

 

Beslutsunderlag 

Budgetuppföljning KS och KS teknik per mars 

Budgetuppföljning socialnämnden och IFO-statistik per mars 

Budgetuppföljning FOKUS-nämnden per mars 

Budgetuppföljning plan- och byggnadsnämnden per mars 

Tjänsteskrivelse ekonomichef 2016-04-14, reviderad budget   
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forts. § 59 

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen godkänner budgetprognos per mars 2016 för sin del inkl. KS 

teknik.  

 

- Kommunstyrelsen tar del av nämndernas redovisningar av prognos per mars 

2016 och uppmanar nämnderna att arbeta på en plan för att komma tillrätta med 

prognostiserade underskott inom nämnderna. Nämndernas uppdras att i samband 

med tertialrapporten, redovisa plan med åtgärder för att uppnå budgetföljsamhet.  

 

- Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att finna en lämplig form för en 

aggregerad redovisning av nämndernas budgetuppföljning till kommunstyrelsen.   

 

- Kommunstyrelsen beslutar uppdra till budgetberedningen att beakta effekten av 

nya Novell-licenser i budgethanteringen för 2017 och framåt. 

 

 

Beslutsförslag 

Kommunfullmäktige beslutar  

- att revidera nämndernas budgetramar genom ett totalt nettotillskott på 569 tkr för 

2016 enligt tabell ovan.  

 

- att finansiering sker genom tillfällig minskning av kommunstyrelsens ram 2016 

motsvarande 495 tkr utifrån lämnad prognos samt med uppkommet överskott till 

följd av nya internhyresavtal motsvarande 74 tkr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras: 

Samtliga nämnder 

Ekonomichef 

KF 
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§ 60 

  

Årsredovisning 2015, inkl Revisionsberättelse och Granskningsrapport för 

verksamhetsåret 2015- Edshus AB, Dnr 2016-000120 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av Edshus AB:s årsredovisning, 

revisionsberättelse och granskningsrapport. Resultatet för år 2015 är positivt och 

uppgår till 164 000 kronor.  

 

Arbetsutskottet överlämnar åt kommunstyrelsen att föreslå kommunens ombud vid 

2016 års bolagsstämma i Edshus AB. Ombudet befullmäktigas, att vid Edshus AB:s 

bolagsstämma fatta beslut i enlighet med revisorernas förslag i revisionsberättelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Edshus AB:s årsredovisning 2015 

Revisionsberättelse, pwc auktoriserad revisor 

Granskningsrapport, lekmannarevisor utsedd av fullmäktige 

 

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige beslutar att för sin del godkänna Edshus AB:s 

årsredovisning för 2015 och utse Elisabet Forsdahl (C) till kommunens ombud 

och Jan-Gunnar Eliasson (S) som dennes ersättare vid 2016 års bolagsstämma 

i Edshus AB. 

 

Ombudet befullmäktigas, att vid Edshus AB:s bolagsstämma fatta beslut i 

enlighet med revisorernas förslag i revisionsberättelsen. 

 

 

Jäv 

Gösta Schagerholm (C), Carina Halmberg (S), Curt-Åke Sandberg (S), Annika 

Lännhult (M), Lars-Inge Fahlén (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och 

beslut i ärendet.  

 

 

 

 

 

 

Expedieras: 

KF 
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§ 61 

  

Särskilt ägaredirektiv för Edshus AB, Dnr 2010-000175 

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige antog 2010-11-24 § 83 nytt ägaredirektiv för Edshus AB. 

Arbetet med nytt ägaredirektiv hade föranletts bland annat av att ny lagstiftning 

föreligger på området som kräver mer av affärsmässighet i verksamheten samtidigt 

som kravet på samhällsnytta kvarstår.  

 

I samband med behandling i kommunfullmäktige 2010-11-24 § 83 av ärendet 

uttrycktes ambitionen att ägaredirektiven, efter de har antagits, ska behandlas för 

översyn årligen i samband med årsredovisningen.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott granskar vid dagens sammanträde ägaredirektiven 

för Edshus AB som inte innehåller några förslag till förändringar.   

 

Beslutsunderlag 

Förslag till ägardirektiv för Edshus AB, 2016 

 

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige genomför översyn av ägardirektiv för Edshus AB och 

beslutar att inte genomföra några ändringar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras: 

KF 
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§ 62 

  

Remiss avseende slutbetänkandet Statens bredbandsinfrastruktur som resurs 

(SOU 2016:01), Dnr 2016-000058 

 

Sammanfattning 

Regeringen beslutade 2014-08-21 att tillsätta en utredning med uppdrag att se över 

möjligheterna att effektivisera användningen av de statligt ägda bredbandsnäten 

genom förbättrad samordning mellan bredbandsverksamheterna hos Trafikverket, 

Svenska Kraftnät, Vattenfall AB och Teracom AB. I regeringens bredbandsstrategi 

står bl a målet att ”År 2020 bör 90% av alla hushåll och företag ha tillgång till 

bredband om minst 100 Mbit/s”. Utredningen fick också i uppdrag att analysera 

möjligheterna hur en effektivisering och samordning av statens bredbandsinfrastruktur 

kan underlätta förutsättningarna att uppfylla målen i regeringens bredbandsstrategi.  
 

Förslag till remissvar föreligger från IT-chefen. Under årens lopp har stora resurser 

lagts på infrastruktur för bredband runt om i Sverige. En samordning av de statligt 

ägda bredbandsnäten är därför ett bra initiativ och kommer förhoppningsvis göra det 

lättare för beställare att få en bra offert på en efterfrågad fibersträckning. Positivt är 

också att Trafikverket i samband med sina projekt alltid ska lägga med extra 

kanalisation i områden med höga anläggnings-kostnader såsom t ex broar, större 

korsningar och tunnlar. Utredningens förslag om att se över Trafikverkets 

handläggning av grävtillstånd i närheten av vägar är också mycket bra. I vår kommun 

har vi aktivt arbetat för att möjliggöra bildandet av fiberföreningar för att på så sätt se 

till att våra innevånare och företag kan få bredband med bra kapacitet. Kan vi om 

möjligt få lite hjälp av Svenska Kraftnät och Trafikverket att skapa ännu bättre 

redundans i vår kommun så skulle det också vara positivt. Önskvärt vore också att öka 

kravet på operatörer med ledig kanalisation och svartfiber att erbjuda intresserade 

kunder dessa till ”skäliga villkor”. Det finns mycket nedgrävda resurser som är 

omöjliga att kunna komma åt i dagsläget.           

 

IT-chefens bedömning är att mycket av vad utredningen kommit fram till känns som 

flera steg i rätt riktning. Det kan komma mycket gott ur ett ökat samarbete mellan 

Trafikverket, Svenska Kraftnät, Vattenfall AB och Teracom AB. Ett konkret exempel 

är att små kommuner inte alltid har resurser nog att tänka på full redundans för 

driftsäker datakommunikation. I takt med att utbudet av digitala tjänster ökar så blir 

också behovet av stabila tjänster allt viktigare. Användandet av internettjänster ökar 

lavinartat och behovet finns ju hela dygnet och alla årets dagar.       

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att kring rubricerad remiss, ställa sig bakom IT-

chefens yttrande enligt ovan som sitt eget. 

Expedieras: 

Näringsdepartementet 
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§ 63 

  

Remiss - Nyetablering av fristående gymnasieskola vid Dinglegymnasiet AB - 

Dnr: 32-2016:823, Dnr 2016-000067 

 

Sammanfattning 

Dinglegymnasiet AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 

huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Dinglegymnasiet 

AB i Munkedals kommun fr.o.m. läsåret 2017/2018. 

 

Dals-Eds kommun ges möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § 

skollagen (2010:800). Både lägeskommunens och närliggande kommuners yttranden 

är viktiga underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av 

den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av 

skolväsendet som anordnas av det allmänna. 

 

I ansökan anges att man vid fullt utbyggd verksamhet ska bedriva gymnasieutbildning 

för 228 elever fördelat på tre inriktningar: Naturbruk Djur 138 elever, Naturbruk 

Trädgård 45 elever och Naturbruk Lantbruk 45 elever. 

 

Förvaltningschefen FOKUS förslag till remissvar föreligger. För Dals-Eds kommun 

torde inte en etablering av de aktuella utbildningarna få några negativa ekonomiska 

eller organisatoriska konsekvenser, enligt förvaltningschefens bedömning. 

Naturbruksutbildningar är kostsamma och om antalet elever från kommunen som 

söker sig till sådana utbildningar skulle öka dramatiskt, skulle det leda till större 

kostnader för kommunen. Man kan konstatera att utbudet av gymnasieplatser inom 

samverkansområdet liksom i riket är mycket stort. Det är svårt att bedöma rimligheten 

i den elevprognos som beskrivs i ansökan, men dagens situation inom Västra 

Götaland är sådan att naturbruksutbildningarna har svårt att få sökande.  

 

FOKUS-nämnden har 2016-04-19 behandlat remissen och ställt sig bakom 

förvaltningschefens skrivelse.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förvaltningschefens och FOKUS-

nämndens bedömning och yttrande enligt ovan.  

 

 

 

 

Expedieras: 

Skolinspektionen 

FOKUS 
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§ 64 

  

Remiss - Betänkandet EU på hemmaplan - SOU 2016:10, Dnr 2016-000117 

 

Sammanfattning  

Kommunen har av Kulturdepartmentet 20160318 mottagit remissutgåva av  

Betänkande EU på hemmaplan. Regeringen beslutade vid sitt sammanträde den 17 juli 

2014 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att utreda möjligheterna att 

inom ramen för EU:s nuvarande regelverk och arbetssätt främja insyn, delaktighet och 

inflytande för aktörer i Sverige när det gäller frågor som beslutas inom EU. 

 

Utredningens uppdrag har varit att utreda möjligheterna att främja insyn, delaktighet 

och inflytande för individer och aktörer i Sverige när det gäller frågor som beslutas 

inom EU. Det övergripande syftet har varit att bidra till en demokratisk utveckling i 

linje med demokratipolitikens mål att stärka individens möjligheter till inflytande. 

 

Tjänsteskrivelse från Utvecklingsstrateg föreligger. Förslagen innebär ingen direkt 

påverkan på den kommunala självstyrelsen genom lagstiftning. De samrådsformer 

som regeringen respektive myndigheter föreslås etablera, stärker såväl kommunernas 

som andra aktörers möjligheter till inflytande. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen avstår att yttra sig i ärendet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras: 

Kulturdepartementet 
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§ 65 

  

Ny Remiss - Förslag till förordnande om utvidgat strandskydd i Dals-Eds 

kommun - Dnr 511-7300-2016, Dnr 2016-000104 

 

Sammanfattning 

Den 1 juli 2009 trädde nya strandskyddsbestämmelser i kraft. Länsstyrelserna ska 

enligt regeringens proposition 2008/09:119 om strandskyddets och landsbygdens 

utveckling se över området med utvidgat strandskydd.   

 

Länsstyrelsen fattade den 1 december 2014 beslut om utvidgat strandskydd till 200 

meter för sjöarna Boksjön, Grann, Grundsjön, Södra Kornsjön, Mellan Kornsjön, 

Norra Kornsjön, Sandsjön, Stora Le och Torrsjön i Dals-Eds kommun. Dals-Eds 

kommun överklagade beslutet. Regeringen beslöt den 11 februari 2016 upphäva 

Länsstyrelsens beslut och återförvisade ärendet till Länsstyrelsen för förnyad 

behandling eftersom de inte hade fullgjort kraven på delgivning enligt 

delgivningslagen. 

 

Efter regeringens upphävande av Länsstyrelsens beslut gällde enbart 100 m 

strandskydd kring alla sjöar i Dals-Eds kommun. Länsstyrelsen har den 10 mars 2016 

fattat beslut om ett tillfälligt utvidgat strandskydd motsvarande tidigare beslut som 

gäller fram till och med den 9 september 2016 eller till den tidigare dag då det ersätts 

av ett slutligt beslut om utvidgat strandskydd utan tidsbegränsning. 

 

Länsstyrelsen har upprättat förnyat förslag till beslut om utvidgningar av 

strandskyddsområden i Dals-Eds kommun som kommunen ges tillfälle att yttra sig 

över senast den 29 april 2016. Plan- och byggnadsnämnden har 2016-04-19 behandlat 

ärendet och inkommit med förslag till yttrande.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Dals-Eds kommun har i tidigare yttrande ställt sig bakom de gemensamma principer 

som formulerats av Dalslands kommunalförbund.  

 

Vid överklagande av Länsstyrelsens beslut från den 1 december 2014 daterat 2014-

12-17 och 2015-01-27 yrkade Dals-Eds kommun att Länsstyrelsens beslut ändras så 

att det överensstämmer med principen som framgår av kartbilagor 1.1-1.43 som var 

bifogade till överklagandet. Dals-Eds kommun vidhåller dessa synpunkter. 

 

1. Dals-Eds kommun föreslår att utvidgade strandskyddet ska undantas från befintlig 

bebyggelse. Med befintlig bebyggelse avses minst 3-4 huvudbyggnader med högst 

200 meters inbördes avstånd. 

 

2. Dals-Eds kommun yrkar på att allmän väg ska medföra att det utvidgade 

strandskyddet bryts. 
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forts § 65 

 

Motivering: 

I bebyggelseområden samt inom områden som är avskilda från stranden genom 

allmän väg utgör befintliga exploateringar en pågående markanvändning som enligt 

Dals-Eds kommuns bedömning måste kunna fortgå och utvecklas. I 

bebyggelseområdena har marken redan tagits i anspråk på ett sådant sätt att de saknar 

betydelse för strandskyddets syften. Därmed uppfyller de inte lagens krav för att få 

utvidga strandskyddet. I Dals-Eds kommun råder inget bebyggelsetryck som hotar 

strandskyddets syften, varför den enskilden intresse väger tyngre än det allmänna, 

utanför den generella strandskyddsgränsen på 100 meter. 

 

Ett generellt utvidgat strandskydd strider dessutom mot lagstiftningens syfte enligt 

proposition 2008/09:119 sidan 99, där det står att det inte är möjligt att utvidga 

strandskyddsområden genom generella föreskrifter. 

 

Uppmärksamma Länsstyrelsen på att strandskyddsgränsen vid Stora Le på 

Länsstyrelsens kartbilaga 1.7 är felaktig där detaljplan 1504-418 för Leområdet har 

upphävt strandskyddet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras: 

Länsstyrelsen 
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§ 66 

  

Obesvarade motioner och medborgarförslag 2016, Dnr 2016-000131 

 

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 (S), Per-Erik Norlin (S) 

 

150315 Motion – Vägsträckan Snörrum- Gamla Mejeriet, Monica Sandström (S) 

 

140527 Medborgarförslag – Fruktträdgård utanför Hagalid, Lena Larsson 

 

141022 Medborgarförslag – Burksamlingsrör, Nicklas Odh 

 

151201 Medborgarförslag – Buskörningarna i Äng 

 

160322 Medborgarförslag – Ledförvaltare, Nicklas Odh 

 

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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§ 67 

  

Medborgarförslag - Burksamlingsrör, Dnr 2014-000286 

 

Sammanfattning 

Medborgarförslag har inkommit 2014-10-22 om att montera burksamlingsrör. 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-10-22 att remittera medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning och arbetsutskott har uppdragit åt teknisk chef att 

inkomma med ett förslag till remissvar i ärendet.  

 

Arbetsutskottet behandlar förslaget vid dagens sammanträde och gör bedömningen att 

problemet med tomma burkar och flaskor inte är särskilt stort varför det för 

närvarande inte finns behov av att sätta upp burksamlingsrör i samhället.  

 

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige beslutar att avslå rubricerat medborgarförslag eftersom 

bedömning görs om att behov saknas för närvarande av att sätta upp 

burksamlingsrör i samhället.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras: 

KF 
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§ 68 

  

Medborgarförslag - Fruktträdgård utanför Hagalid, Dnr 2014-000146 

 

Sammanfattning 

Medborgarförslag om att anlägga en fruktträdgård utanför Hagalid har inkommit 

2014-05-27. Kommunfullmäktige remitterade 2014-06-11 § 61, medborgarförslaget 

till kommunstyrelsen för beredning och arbetsutskottet har remitterar ärendet till 

teknisk chef som får inkomma med ett förslag till svar på medborgarförslaget efter 

samråd med socialnämnden.  

 

Arbetsutskottet behandlar förslaget vid dagens sammanträde och gör bedömningen att 

åtgärden bör kunna genomföras i samband med ombyggnationen av äldreboendena.  

 

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka medborgarförslag om att anlägga 

någon form av fruktträdgård utanför Hagalid, i anslutning till den förestående 

ombyggnationen av Hagalid. Kommunstyrelsen genom tekniska kontoret 

uppdras att bevaka frågan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras: 

KF 
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§ 69 

  

Upphandling - Ombyggnad Hagaskolan i Dals-Ed, Dnr 2016-000085 

 

Sammanfattning 

Sedan 2008 har lokalbehoven för skola och barnomsorg varit under översyn i form av 

flera utredningar och processer där både FOKUS-nämnden och kommunstyrelsen 

varit involverade. Efter en brett förankrad utredning med flera alternativ som 

föregicks av dialog och möjlighet till synpunkter, fattades beslut i fullmäktige 2013-

04-17 § 19 om inriktning. Efter vidare utredning fattade kommunfullmäktige även 

beslut om finansiering 2013-12-18 § 81 genom att medel för ombyggnation av Dals-

Eds grundskolas lokaler och utemiljöer (Hagaskolan och Snörrumskolan) ska 

ianspråktas via investeringsmedel i Budget 2015 och 2016 om max 30 mkr.  

 

Kommunstyrelsen uppdrogs att bedriva erforderlig uppföljning av projektbudget och 

byggets framåtskridande. Avstämningar har genomförts med såväl KSAU, 

kommunstyrelsen som FOKUS-nämnden gällande projekteringen och processen samt 

de konkreta åtgärder som renoveringen och ombyggnationen kommer att omfatta i 

Snörrumskolan och Hagaskolan. Redovisning har även skett av preliminära 

beräkningar gällande ekonomiska konsekvenser för kommunen inkl. FOKUS-

nämnden. Tekniska kontoret har i samband med avstämningarna signalerat att den 

ursprungliga beräkningen som låg till grund för beslut i kommunfullmäktige 2013-12-

18 § 81, förändrats under projekteringen och att kostnaderna ökat.  

 

Projekteringen har genomförts och efter årsskiftet har båda projekten varit ute på 

upphandling vilket nu är avslutat. Upphandlingen har skett i en tidsperiod med 

överhettad marknad vilket har visat sig i intresset av att räkna på projekten och att 

lämna anbud. Upphandlings- och anbudsförfarandet för Hagaskolan samt utkast till 

utredning inför beslut om finansiering, redovisas vid dagens sammanträde i 

kommunstyrelsen. Inför kommande beslut behöver ett antal delar bifogas utredningen 

såsom finansieringen och effekter för FOKUS-nämnden, bedömning kring 

lokalbehoven samt plan för verksamhetens bedrivande under ombyggnationen. 

Tidplanen för den fortsatta processen om erforderliga beslut för ombyggnationen ser 

ut enligt följande: 

 

KSAU, 4 maj – avstämning av beslutsunderlaget och remiss till FOKUS.  

FOKUS AU/nämnd, 10 maj – yttrande i ärendet om finansiering och lokalbehov 

MBL kommunövergripande – §  11  

Gruppmöte 15 maj 

KS 16 maj, kl. 8.00 – beslutsförslag till KF 

KF 18 maj – beslut kring finansiering 

 

Ärendet föranleder vid dagens sammanträde diskussion men inga beslut.  
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§ 70 

  

Upphandling - Ombyggnad Snörrumskolan i Dals-Ed, Dnr 2016-000124 

 

Sammanfattning 

Sedan 2008 har lokalbehoven för skola och barnomsorg varit under översyn i form av 

flera utredningar och processer där både FOKUS-nämnden och kommunstyrelsen 

varit involverade. Efter en brett förankrad utredning med flera alternativ som 

föregicks av dialog och möjlighet till synpunkter, fattades beslut i fullmäktige 2013-

04-17 § 19 om inriktning. Efter vidare utredning fattade kommunfullmäktige även 

beslut om finansiering 2013-12-18 § 81 genom att medel för ombyggnation av Dals-

Eds grundskolas lokaler och utemiljöer (Hagaskolan och Snörrumskolan) ska 

ianspråktas via investeringsmedel i Budget 2015 och 2016 om max 30 mkr.  

 

Kommunstyrelsen uppdrogs att bedriva erforderlig uppföljning av projektbudget och 

byggets framåtskridande. Avstämningar har genomförts med såväl KSAU, 

kommunstyrelsen som FOKUS-nämnden gällande projekteringen och processen samt 

de konkreta åtgärder som renoveringen och ombyggnationen kommer att omfatta i 

Snörrumskolan och Hagaskolan. Redovisning har även skett av preliminära 

beräkningar gällande ekonomiska konsekvenser för kommunen inkl. FOKUS-

nämnden. Tekniska kontoret har i samband med avstämningarna signalerat att den 

ursprungliga beräkningen som låg till grund för beslut i kommunfullmäktige 2013-12-

18 § 81, förändrats under projekteringen och att kostnaderna ökat.  

 

Projekteringen har genomförts och efter årsskiftet har båda projekten varit ute på 

upphandling vilket nu är avslutat. Upphandlingen har skett i en tidsperiod med 

överhettad marknad vilket har visat sig i intresset av att räkna på projekten och att 

lämna anbud. Upphandlings- och anbudsförfarandet för Snörrumsskolan samt utkast 

till utredning inför beslut om finansiering, redovisas vid dagens sammanträde i 

kommunstyrelsen. Inför kommande beslut behöver ett antal delar bifogas utredningen 

såsom finansieringen och effekter för FOKUS-nämnden, bedömning kring 

lokalbehoven samt plan för verksamhetens bedrivande under ombyggnationen. 

Tidplanen för den fortsatta processen om erforderliga beslut för ombyggnationen ser 

ut enligt följande: 

 

KSAU, 4 maj – avstämning av beslutsunderlaget och remiss till FOKUS.  

FOKUS AU/nämnd, 10 maj – yttrande i ärendet om finansiering och lokalbehov 

MBL kommunövergripande – §  11  

Gruppmöte 15 maj 

KS 16 maj, kl. 8.00 – beslutsförslag till KF 

KF 18 maj – beslut kring finansiering 

 

Ärendet föranleder vid dagens sammanträde diskussion men inga beslut.  
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§ 71 

  

Kallelse och handlingar Årsmöte Leader Dalsland Årjäng 3 maj, Dnr 2016-

000152 

 

Sammanfattning 

Årsmöte för Leader äger rum den 3 maj. Arbetsutskottet har att utse ombud till 

årsmötet.  

 

Arbetsutskottets beslut 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Martin Carling till kommunens ombud 

och Carina Halmberg till dennes ersättare, vid årsmöte för Leader Dalsland 

Årjäng den 3 maj.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras: 

Leader, Kerstin Söderlund 

Martin Carling 

Carina Halmberg 
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§ 72 

  

Information till Kommunstyrelsen, Dnr 9230 

 

 Magnus Åkesson, Christian Wikström och Monica Johannesson, AME informerar om 

 flyktingsituationen och kommunens beredskap för mottagandet och integrationsarbetet 

 efter bland annat extra medlen från staten som tilldelats kommunen.   

 

Ekonomichefen stämmer av avtal kring den framtida driften av bowlinghallen.  

 

Årsmöte för Dalslands Kanal Vattenvårdsförbund föreligger. Årsmötet äger rum den 

13 maj 2012 i Dals-Ed. Kommunstyrelsen utser Martin Carling till ombud för 

årsmötet och Per-Erik Norlin till dennes ersättare.  

 

Kommunstyrelsens ordförande informerar om SKL:s ranking Öppna jämförelser kring 

skolan som publicerades under veckan.        

 

Eva Karlsson informerar om änderna kring Lilla Le och det problem för badvattnets 

tjänlighet som det medför och de åtärder som kan vidtas.  
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§ 73 

  

Rapport från Kommunalförbunden, Dnr 14270 

 

Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen informerar om processen med 

samverkansformer och innehåll inom Dalsland.  

 

Kommunstyrelsens ordförande informerar om bland annat genomfört lunch-lunch 

möte för direktionen i Fyrbodals kommunalförbund med överläggning kring 

förbundets budgetförutsättningar, behandlade bland annat budgetuppföljning, 

förlängning av ordförandeuppdraget, projekt om arbetsmarknadspilot.  
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§ 74 

  

Anmälan av delegationsbeslut KS 160427, Dnr 27551 

 

Ekonomichef Lars Hustoft 

     Kontrakt upphandling, kommunens godkännande FFU – Färskt bröd.  

                Delegation 2016-37. 

     Kontrakt upphandling, kommunens godkännande av referensgrupp - 

Avfallshantering. 

    Delegation 2016-38. 

     Kontrakt upphandling, kommunens godkännande av referensgrupp – 

Byggmaterial. 

    Delegation 2016-39. 

     Kontrakt upphandling, kommunens godkännande av referensgrupp – Tvätt 

av      

    arbetskläder. Delegation 2016-40. 

     Kontrakt upphandling, kommunens godkännande FFU – 

Beläggningsarbeten. 

    Delegation 2016-50. 

 

Verksamhetschef Arbetsmarknad och integration 

     Anställning av aktivitetsinspiratör KS/2016:3 fr o m 2016-04-11 

visstidsanställning 

    t o m 2016-12-31. Delegation 2016-41. 

     Anställning av handledare KS/2016:2 fr o m 2016-03-29 visstidsanställning  

t o m   

    2016-12-31. Delegation 2016-46. 

 

Fastighetsförvaltare Claes Hellberg 

     Internhyreskontrakt Ed 1:227, Trolldalen ca 119 m2 – Kommunstyrelsen 

AME. 

                Delegation 2016-43. 

     Yttrande angående valborgsmässofirande 30 april 2016 samt 

nationaldagsfirande  

                med kortege den 6 juni 2016. Delegation 2016-49. 

 

Personalchef Veronica Husberg 

 Beslut gällande lönetillägg för personal gällande utökat samordningsansvar 

under    

    perioden 2016-02-22 – 2016-06-12. Delegation 2016-44. 

 Beslut gällande lönetillägg för en personal gällande utökat uppdrag under 

perioden 

    2016-03-01 – 2016-08-31. Delegation 2016-45. 
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Enhetschef Eva Karlsson 

     Parkeringstillstånd – Delegation 2016-48 och 2016-52. 

     Bostadsanpassningsbidrag – Delegation 2016-51. 

 

      Räddningschef Per Sandström 

     Yttrande angående tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter 

gällande 

                valborgsmässofirande 2016-04-30 samt nationaldagsfirande med kortege 

2016-06-06. 

                Delegation 2016-42. 

     Yttrande gällande sotningsutbildning för egen sotning – Äng 1:406.  

    Delegation 2016-47 
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§ 75 

  

Meddelande KS 160427, Dnr 27552 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 16:10 

Krav på legitimation för vikarier för sjuksköterskor från den 1 januari 2016. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 16:11 

Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att främja lika rättigheter och 

möjligheter, prop. 2015/16:135. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 16:12 

Ändringar i LAS m.m. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 16:13 

Förtydligande av regelverk rörande traineejobb, utbildningskontrakt och extratjänster. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 16:14 

Nyheter och sammanfattning av reglerna om registerkontroll i arbetslivet. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting 

Meddelande från styrelsen nr 3/2016 – Överenskommelse mellan staten och Sveriges 

Kommuner och Landsting; vision e-hälsa 2025. 

 

Socialnämnden – Dals-Eds kommun 

Beslut 2016-03-22 § 26 – Kompetens och titulatur inom funktionshinderområdet  

i Fyrbodals kommunförbund. 

 

Akademikerförbundet SSR 

Skrivelse angående kompetens och kvalitet i den sociala barn- och ungdomsvården. 

 

Dalslands Miljönämnd 

Sammanträdesprotokoll 2016-03-17. 

 

Fyrbodals kommunalförbund 

Sammanträdesprotokoll 2016-02-04. 

 

Diarienr KS 16/114.190  – Länsstyrelsen Västra Götalands län/Rättsenheten 
Inspektion enligt 19 kap 17 § föräldrabalken och 20§ förmynderskapsförordningen. 

 

Diarienr KS 16/52.239 – Plan- och byggkontoret 

Meddelande enligt 9 kap 41 b § Plan- och bygglagen (2010:900) – Ed 2:138. 

 

 



Dals-Eds kommun  Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen  2016-04-27 
 

 

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

  22(22) 
 

forts. § 75 

 

Diarienr KS 16/17.233 – Plan- och byggnadsnämnden 

Beslut 2016-03-08 § 23 – Bygglov för om- och tillbyggnad av skolbyggnad – 

Ed 1:25. 

 

Diarienr KS 16/62.233 – Plan- och byggnadsnämnden 

Beslut 2016-03-08 § 24 – Tidsbegränsat  bygglov för skolbyggnadsmodul – Ed 10:4 

 

Diarienr KS 16/62.233 – Plan- och byggnadsnämnden 

Delegationsbeslut 2016-03-16 § 65 – Startbesked – Tidsbegränsat bygglov för 

skolbyggnadsmodul – Ed 10:4. 

 

Diarienr KS 16/63.231 – Plan- och byggkontoret 

Underrättelse – Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med garage – Ed 1:154. 

 

Diarienr KS 16/135.231 – Plan- och byggkontoret 

Underrättelse – Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus – Ed 4:127. 

 

Diarienr KS 16/52.239 – Plan och byggkontoret 

Meddelande enligt 9 kap 41 b § Plan- och bygglagen (2010:900) – Äng 2:55; 2:56. 

 
 

 


