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§ 166 

  

Budget och mål 2017, plan 2018-2019 – reviderat budgetförslag, Dnr 2016-000005 

 

Sammanfattning 

De senaste tre årens ökande befolkning har under första halvåret 2016 vänt och vi ser nu 

att befolkningsutvecklingen är negativ, med ett tapp på 37 personer. Minskningen 

återfinns framförallt i gruppen äldre där antal avlidna hittills i år ligger på en hög nivå. Vi 

ser även en minskning i åldersgruppen 25-44 och en mindre minskning i åldersgruppen 5-

9 år. Kortsiktigt så visar prognosen att befolkningen skulle uppgå till 4 854 personer 2016 

vilket också är den nivå som ligger till grund för budget 2017 som antogs av 

kommunfullmäktige i juni. Den faktiska utvecklingen visar dock att befolkningen 

minskat med 37 personer till och med juni. Det innebär att antalet invånare är 92 personer 

färre än vad som beräknats i budget. Därtill finns skatteunderlagsprognoser som visar en 

något lägre ökning än som tidigare prognostiserat.  

 

Analyser av effekterna för de kommunala verksamheternas volymer nästkommande år 

har genomförts. Detta sammantaget gör att budget 2017 behöver revideras och antas på 

nytt av kommunfullmäktige i november då även taxor och avgifter för 2017 behandlas.  

 

Generellt för samtliga nämnder gäller att löneökningar enligt ordinarie lönerevision 

kompenseras när utfallet är klart. Anslaget återfinns under ofördelat. Övrig 

indexuppräkning har gjorts både på verksamhetens externa intäkter samt externa 

kostnader exklusive kapitaltjänstkostnader. Ingen indexuppräkning avseende intäkter, 

personalkostnader och övriga kostnader har gjorts på VA- och 

renhållningsverksamheterna samt flykting- och integrationsverksamheterna då dessa 

finansieras via taxor och avgifter respektive statsbidrag. 

Utifrån ny hantering av inventarieinvesteringar är grundprincipen att verksamheterna ska 

behålla uppkommet utrymme avseende avskrivningar och internränta om dessa minskar 

samtidigt som man ska inrymma i befintlig ram om dessa ökar. Budgetberedningen 

föreslår dock att uppkommet överskott under planperioden 2017-2019 används för att 

delvis finansiera nämndernas utökade behov. 

FOKUS- och socialnämnden förväntas inrymma eventuella nettokostnadsökningar 

avseende ombyggnation av skolor och äldreboende samt nybyggnation av förskola inom 

tilldelad ram. Dock ska fortsatt dialog ske löpande med nämnderna kring 

förutsättningarna för detta. 

Budgeten innebär att nämnderna tillförs totalt 13,3 mkr för 2017 samt 15,2 mkr 

respektive 14,0 mkr för åren 2018 och 2019. Av detta finansieras 3,3 mkr av lägre 

kapitaltjänstkostnader för 2017 samt 0,3 mkr respektive 0,3 mkr 2018 och 2019. Utöver 

detta så ingår ej riktade anpassningar på 11,7 mkr respektive 8,1 mkr för åren 2018 och 

2019. 
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forts. § 166 

Av de 13,3 mkr som tillförs under 2017 består 1,8 mkr i gemensamt utvecklingsanslag att 

bland annat tillföras nämnderna efter bedömning av kommunstyrelsen som ett tillfälligt 

tillskott för att arbeta med att långsiktigt anpassa kostnaderna till rådande finansiella 

utrymme. Här har nämnderna beskrivit i sina yttranden att man ser detta som en 

möjlighet att arbeta strukturerat med utvecklingsarbete, återsökning av olika bidrag etc. 

Utvecklingsanslaget är tänkt att finnas kvar under hela planperioden. 

Utifrån SKL:s prognoser gällande prisindex för kommunal verksamhet som bland annat 

anger utvecklingen av arbetskraftskostnader för respektive år framgår i bedömningen 

2016-10-05 att prognosen är 3,0 % för 2017, 3,2 % för 2018, samt 3,4 % för 2019. 

Prognosen grundas dock inte i Dals-Eds kommuns lokala lönebildning eller struktur. 

Inför löneöversyn 2017 är utgångsläget respektive avtals utfall, utöver detta avsätts en 

pott för tillkommande prioriteringar i syfte att skapa förutsättningar för att hantera 

snedsitsar samt prioritera specifika grupper. 

Inför löneöversyn 2018 och 2019 kommer respektive förvaltning med stöd av 

personalenheten arbeta aktivt med den lokala lönebildningen, vilket sker under hösten 

2017 och 2018. Den inledande delen i löneöversynsprocessen kommer därmed följa 

budgetprocessen tidsplan för behovsinventering och redovisning. För löneöversyn 2018 

och 2019 ska även hänsyn tas till åtgärder utifrån lönekartläggning som genomförs inför 

åren 2018 – 2020. 

Sammanställning ramar 2017-2019 

 

 

Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019

Finansförvaltning -288 730 -294 635 -300 364

Ingående ram 3 189 13 395 10 284

Löneökningspott 7 406 8 137 8 922

KS Gemensamt anslag Löneprioriteringar 800 500 500

KS Gemensamt Utvecklingsanslag 1 800

Anslag för Novell-licenser 200

Ej riktade anpassningar 0 -11 748 -8 130

Totalt ofördelat 13 395 10 284 11 576

Kommunfullmäktige 512 521 531

Valnämnd 5 150 5

Kommunstyrelsen 37 010 37 251 36 360

KS Teknik o Service 2 122 2 226 2 341

Plan- och byggnadsnämnden 2 087 2 087 2 087

Socialnämnden 111 901 115 240 117 762

FOKUS-nämnden 118 456 120 914 123 611
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För perioden 2017-2019 föreslås investeringar på totalt 178,7 mkr, utöver detta har 

kommunfullmäktige totalt beslutat om 113,0 mkr i investeringsanslag för 2016. För att 

klara finansieringen av tidigare beslutade investeringar finns upplåningsbeslut på totalt 61 

mkr avseende ombyggnation av skolor samt nybyggnation av förskola. Nedanstående 

investeringsbudget/plan förutsätter upplåning avseende investeringar inom 

taxefinansierad verksamhet med 42,5 mkr under perioden samt att upplåningsbeslut 

avseende nybyggnation av förskola om 22 mkr verkställs. Utöver detta förutsätter 

investeringsbudgeten/planen att investeringarna inom äldreboendet finansieras med 

medel från försäljningen av fastigheterna till Edshus AB. 

 

Efter planperioden beräknas totala låneskulden uppgå till 157,6  mkr. 

Investeringsbudget/plan 2017-2019 

 

Belopp i tkr 
Budget 

2016 
Budget 

2017 
Plan 
2018 

Plan 
2019 

Skattefinansierat 105 270 61 300 61 400 12 500 

- därav Kommunstyrelsen inventarier hela kommunen 3 924 3 000 3 000 3 000 

- därav Kommunstyrelsen (trafikterminal/resecentrum) 588 3 200 0 0 

- därav Kommunstyrelsen (MSB) 335 700 1 000 0 

- därav Kommunstyrelsen (KS objektsreserv) 1 000 2 000 2 000 2 000 

- därav Kommunstyrelsen (KS-ordf objektsreserv) 400 400 400 400 

- därav Kommunstyrelsen (IT) 200 300 300 300 

- därav Kommunstyrelsen (Räddningstjänst) 0 1 100 900 1 100 

- därav Kommunstyrelsen Teknik o Service (fastighet skolor) 64 760 0 0 0 

- därav Kommunstyrelsen Teknik o Service (fastighet förskola) 22 000 0 0 0 

- därav Kommunstyrelsen Teknik o Service (fastighet 
äldreboende) 

4 764 41 100 41 100 0 

- därav Kommunstyrelsen Teknik o Service (fastighet LSS) 0 3 800 0 0 

- därav Kommunstyrelsen Teknik o Service (fastighet 
renovering/ombyggnad skolrest Haga) 

0 0 7 000 0 

- därav Kommunstyrelsen Teknik o Service (övriga fastigheter) 5 240 3 500 3 500 3 500 

- därav Kommunstyrelsen Teknik o Service (övrigt) 2 059 2 200 2 200 2 200 

     

Taxefinansierat 2 250 12 500 20 000 10 000 

- därav Vatten- och avloppsverksamhet 1 950 12 050 19 550 9 550 

- därav Renhållningsverksamhet 300 450 450 450 

     

Exploateringsverksamhet 5 523 1 000 0 0 

- därav exploatering Orrvägen 5 523 0 0 0 

- därav sanering Bälnäs industriområde 0 1 000 0 0 

     

Totalt 113 043 74 800 81 400 22 500 
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Resultatbudget 2017-2019 

 

I enlighet med riktlinjer för resultatutjämningsreserv (RUR) har kommunen beslutat att 

reservera den del av resultatet som överstiger 1 %. Detta innebär att under 2017 beräknas 

0,3 mkr reserveras till RUR. Under 2018-2019 beräknas det vara 3,0 mkr respektive år. 

När ovanstående medel har avsatts till RUR innebär det att kommunens resultat 

budgeteras till runt 3 mkr under samtliga 3 år i budget. Detta innebär att balanskravet är 

uppfyllt i budgeten. 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse avseende reviderad budget 2017 tillsammans med 

reviderat budgetförslag, föreligger till dagens sammanträde. Ekonomichefens 

sammanfattande bedömning är att budgeten för Dals-Eds kommun är upprättad i enlighet 

med de riktlinjer som antagits för god ekonomisk hushållning. Kommunen beräknas dock 

inte under 2017 uppfylla det resultatkrav på 2 % som kommunfullmäktige beslutat i de 

finansiella målen, däremot uppfylls målet i plan 2018-2019. Detta förutsätter dock att 

arbetet med en långsiktig hållbar budget som kommunfullmäktige gett kommunstyrelsen 

i uppdrag att arbeta med ger de effekter som behövs för att minska kommunens totala 

nettokostnader över tid. Om detta klaras av så betyder det även att kommunen under de 

tre åren klarar att uppfylla balanskravet. Den mest betydande skillnaden med 

budgetbeslut i juni är att föreliggande budget innehåller att FOKUS-nämndens tilldelning 

minskar med 1,9 mkr till följd av förändrad demografi.  

 
 

Belopp i tkr 
Bokslut 

2015 
Budget 

2016 
Prognos 

2016 
Budget 

2017 
Plan    
2018 

Plan    
2019 

Verksamhetens intäkter 123 434 103 300 126 024 127 943 131 546 134 505 

Verksamhetens kostnader -377 236 -361 672 -393 145 -400 775 -415 856 -432 040 

Ej riktade anpassningar 0 0 0 0 11 748 19 878 

Avskrivningar -12 076 -15 402 -13 908 -13 784 -16 611 -17 330 

Verksamhetens nettokostnader -265 878 -273 774 -281 029 -286 616 -289 173 -294 987 

       

Skatteintäkter 174 777 186 966 185 227 191 385 196 528 200 443 

Slutavräkning skatteintäkter -162 0 -1 185 -1 443 0 0 

Generella statsbidrag och utjämning 84 528 84 534 91 964 92 615 91 605 94 134 

Fastighetsavgift 9 814 9 715 9 951 9 951 9 951 9 951 

Finansiella intäkter 42 100 201 50 50 50 

Finansiella kostnader -2 438 -3 700 -2 200 -2 700 -3 000 -3 500 

Resultat före extraordinära poster 684 3 840 2 929 3 242 5 962 6 091 

       

Extraordinära intäkter       

Extraordinära kostnader       

Årets resultat 684 3 840 2 929 3 242 5 962 6 091 
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Beslutsförslag 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

- att fastställa skattesatsen för 2017 till 23,21 % 

 

- att fastställa nämndernas ramar enligt ovanstående sammanställning avseende 

budget 2017, plan 2018-2019 

 

- att den del av anslaget som återfinns under ofördelat i ovanstående 

sammanställning läggs under kommunstyrelsen att fördela utifrån respektive 

posts syfte 

 

- att fastställa ovanstående resultat-, finansierings- och balansbudget för 

perioden 2017-2019 

 

- att besluta om upplåning om maximalt 42,5 mkr under perioden avseende 

finansiering av investeringar inom taxekollektivens verksamheter (VA- och 

renhållning) 

 

- att reservera den del av det budgeterade resultatet som överstiger 1 % av 

skatter och statsbidrag samt utjämning enligt ovanstående sammanställning till 

kommunens resultatutjämningsreserv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras: 

KF 
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§ 167 

  

Taxor och avgifter 2017 - Dals-Eds kommun, Dnr 2016-000130 

 

Sammanfattning 

Nämnderna har i samband med budgetarbetet för 2017 behandlat de taxor och avgifter 

som hör till respektive nämnds ansvarsområde. Inför årets beredning har nämndernas 

taxeförslag sammanställts i ett samlat dokument för ökad enhetlighet och jämförbarhet 

med föregående års taxor och avgifter.   

 

Förslagen föreligger.  

 

Beslutsunderlag 
Taxor och avgifter 2017 – Dals-Eds kommun 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

- att besluta i enlighet med föreslagna taxor och avgifter avseende 

kommunstyrelsens verksamhetsområde 

 

- att besluta i enlighet med föreslagna taxor och avgifter avseende 

kommunstyrelsens teknik och service verksamhetsområde. 

 

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige godkänner taxor och avgifter 2017 Dals-Eds 

kommun vilket innebär att besluta i enlighet med föreslagna taxor och 

avgifter avseende kommunstyrelsens verksamhetsområde, 

kommunstyrelsens teknik och service verksamhetsområde, plan- och 

byggnadsnämndens verksamhetsområde, FOKUS-nämndens 

verksamhetsområde samt socialnämndens verksamhetsområde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras: 

KF 
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§ 168 

  

Ombyggnad av äldreboende Edsgärdet och Hagalid, Dnr 2016-000105 

 

Sammanfattning 

Efter projektering har nu upphandling av ombyggnad av Edsgärdet och Hagalid för 

framtida äldreomsorg genomförts vilket behandlas vid dagens sammanträde. Tidplan 

föreligger för de olika delar i beredningen som behöver finnas med inför erforderliga 

beslut i kommunfullmäktige och som utgår från de direktiv som ingår i 

kommunfullmäktiges beslut 2015-11-18: 

 Kommunfullmäktige beslutar att påbörja projektering och framtagande av 

förfrågningsunderlag för upphandling av generalentreprenad för genomförande av 

”Framtida äldreboende Dals-Ed” i enlighet med framtagen förstudie samt de 

förutsättningar som anges ovan, 

 Kommunfullmäktige beslutar att kostnaderna för projektering och upphandling 

ska finansieras via Kommunstyrelsens objektsreserv med 4,8 mkr samt 

kommunstyrelsens ordförandes objektsreserv med 1 mkr, 

 Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att ansvara för den fortsatta 

processen fram till beslut om beställning och därefter återkomma till 

Kommunfullmäktige med begäran om investeringsmedel för projektets 

genomförande. Frågan om finansiering av helheten ska då ha utretts ytterligare för 

att om möjligt säkerställa ett positivt netto, 

 Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att snarast möjligt utreda 

frågan om huvudmannaskap för berörda fastigheter Edsgärdet och Hagalid, utifrån 

vilket av alternativen Edshus AB eller kommunen, som utgör det mest 

fördelaktiga alternativet ur ett totalekonomiskt och förvaltningsmässigt perspektiv, 

 Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att utreda om och när 

fastigheten Ed 1:212, ”Linden 2”, ska tas i anspråk som trygghetsboende, 

 Kommunfullmäktige uppdrar till Socialnämnden att fortsätta utreda hur de 

utökade lokalbehoven för LSS-verksamheten ska lösas, 

 Kommunfullmäktige uppdrar åt FOKUS-nämnden att snarast återkomma med 

förslag enligt tidigare uppdrag gällande byggnation av en ny förskola, med utökat 

syfte att ersätta förskolorna på Ängsvallen, Stallbacken och Toppen, till förmån 

för lokalbehovet för ensamkommandeverksamheten. Den fortsatta utredningen ska 

bedrivas i samråd med Kommunstyrelsen. 
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Beredning av ärendet efter genomförs projektering och upphandling föreligger till 

dagens sammanträde och föredras. I tjänsteskrivelse 2016-10-17 beskrivs ärendets 

gång och de olika delar som behöver beaktas gällande huvudmannaskap och 

finansiering där olika alternativ i form av typfall presenteras. Driftspåverkan för 

socialförvaltningen har behandlats av socialnämnden 2016-10-18 och ska ingå i 

underlaget inför kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges behandling av ärendet.  

 

I beredningen av ärendet framkommer att bedömning har gjorts efter samråd med 

tidigare momsexpert på SKL, Ronnie Peterson, att det mest ekonomiskt fördelaktiga 

är att hantera huvudmannaskapet i enlighet med typfall 3 kommunal försäljning 

befintlig fastighet kombinerad med kommunal åliggande att göra genomgripande 

hyresgästanpassningar. Detta innebär i praktiken att genomföra den projekterade 

ombyggnationen av de två fastigheterna. Syftet med överlåtelsen är att renodla 

kommunens innehav av boende till sitt helägda bostadsbolag till att också inkludera 

kommunens äldreboenden. Detta för att uppnå en ändamålsenlig och effektiv 

förvaltning samt en hyressättningsmodell i enlighet med gällande bruksvärdes- 

regelverk. Edshus AB har dessutom uppdraget att komma med ett förslag till 

förvaltningsavtal gällande kommunens samtliga fastigheter.  

 

Fastighetsförvaltare föredrar ärendet och informerar även om anbudsförfarandet som 

resulterat i att ett anbud inkommit. Anbudet är föremål för jämförande beräkning och 

värdering vilket kräver ytterligare tid för beredning varför underlaget behöver 

kompletteras ytterligare inför vidare beslut.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till fastighetsförvaltare att komplettera 

tjänsteskrivelsen till kommunstyrelsens sammanträde 2016-11-30 utifrån behov 

av jämförande beräkning samt värdering av de scenarior som kommunstyrelsen 

har att hantera utifrån det föreliggande anbudet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Expedieras: 

Fastighetsförvaltare 

KS 30 november 
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§ 169 

  

Försäljning fastighet Eds Torp 1:54, Dnr 2016-000329 

 

Sammanfattning 

Förfrågan har inkommit från företaget WS Elcon om att förvärva industritomt på Eds 

Torp 1:54 om totalt 5 543 m2. Säljaren överlåter och försäljer härmed till köparen 

ovan angiven fastighet för en köpeskilling av 20 kr/m2, vilket totalt uppgår till 

110 860 kronor, och i övrigt på de villkor som ställs upp i föreliggande köpekontrakt.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att sälja rubricerad fastighet i enlighet med ovan och 

föreliggande köpekontrakt. Kommunstyrelsens ordförande uppdras att 

underteckna erforderliga handlingar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras: 

KS ordf. 

Fastighetsförvaltare 
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§ 170 

  

Försäljning av fastigheten ED 1:34 Jordbrons Företagshotell, Dnr 2016-000254 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen informerades 2015-03-04 § 40 om att det fanns intressenter som 

ville förvärva fastigheten ED 1:34 Jordbrons företagshotell samt att fastighetsenheten 

avsåg att lämna fastigheten till försäljning via mäklare om kommunstyrelsen så 

beslutade. Därefter har en dialog förts med en av hyresgästerna kring nytt avtal 

avseende bowlinganläggningen och frågan om försäljning har skjutits fram. Under 

maj månad i år blev avtalen kring bowlinganläggningen slutligen klara och 

undertecknade, varpå processen med att ta fram ett förslag till beslut om att försälja 

fastigheten via mäklare påbörjades.  

 

Ärendet föredrogs på kommunstyrelsens sammanträde 2016-08-17 med förslag till 

beslut utifrån en bedömning av ekonomichefen i en skrivelse per 2016-07-13. Den 

finansiella analysen visade att det i nuläget finns externa och interna hyresavtal inom 

fastigheten som innebär ett nettounderskott med ca 300 tkr per år (intäkter 900 tkr och 

kostnader 1 200 tkr). Vidare att en försäljning av fastigheten till nuvarande värdering 

om 4 500 tkr skulle innebära en reaförlust på 3 400 tkr utifrån det bokförda värdet på 

7 900 tkr, vilket får sättas i relation till den årliga nettoförlusten på fastigheten på 300 

tkr. Ekonomichefens bedömning var att det finns en potential att få ekonomi i 

fastigheten, ifall kommunen väljer att behålla den. Men det förutsätter ett aktivt arbete 

initialt och löpande för att fylla fastigheten med hyresgäster. Därutöver krävs relativt 

stora investeringar i fastigheten framöver. Utifrån en avvägning mellan risk och 

potential ställt mot bristande resurser att arbeta aktivt med fastigheten förordade 

ekonomichefen en försäljning som det långsiktigt mest fördelaktiga alternativet. 

 

Kommunstyrelsen beslutade § 120 att uppdra till fastighetsförvaltaren att lägga ut 

fastigheten ED 1:34 Jordbrons Företagshotell till försäljning till högstbjudande med 

ett lägsta accepterat utgångspris på 4,5 miljoner kronor. Kommunstyrelsen fattar 

sedan beslut om försäljning med fri prövningsrätt och att uppdra till 

fastighetsförvaltare att anlita den av kommunen upphandlade fastighetsmäklaren, 

Fastighetsbyrån, för uppdraget att försälja fastigheten ED 1:34 Jordbrons 

Företagshotell. Om fastigheten inte blir såld utgår enligt överenskommelse ett fast 

mäklararvode på 60 000 kronor exklusive moms till Fastighetsbyrån. Under den tid 

som fastigheten ligger till försäljning, uppdras till ekonomichef och 

fastighetsförvaltare att utreda de för kommunen kortsiktiga och långsiktiga 

lokalbehoven i Jordbrons företagshotell. Behoven ska redovisas inför vidare beslut i 

ärendet, för beaktande i samband med eventuell försäljning av rubricerad fastighet. 
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forts. § 170 

 

För den fortsatta beredningen i ärendet föreligger en tjänsteskrivelse 2016-10-24 till 

dagens sammanträde från kommunchef. Vid kontakt med mäklaren i augusti 

konstaterades ett behov av att uppdatera ett flertal av de befintliga hyreskontrakten 

innan objektet lades ut till försäljning, främst utifrån faktisk nyttjandegrad. Uppdraget 

gick till den nytillträdde Vd:n för bostadsbolagen Edshus AB, som även uppdrogs att 

inventera kommunkoncernens kort- och långsiktiga lokalbehov i Jordbrons 

företagshotell, enligt kommunstyrelsens beslut. Resultatet av genomgången visade 

dels att intäktsprognosen kunde skrivas upp så att fastighetens ekonomiska resultat 

blev positivt, dels att kommunen har ett relativt stort behov av lokalyta för egen del.  

 

Sedan ekonomichefen tog fram förslag till beslut om försäljning i juli månad har 

förutsättningarna därför förändrats tack vare att kommunkoncernen har tillförts ny 

kompetens och utökade resurser i och med tillträdandet av bostadsbolagets nye Vd. 

Denne har på kort tid visat att den finansiella bilden av fastigheten skulle kunna bli en 

helt annan genom aktivt arbete på ett sätt som det inte har funnits resurser till innan, 

helt i enlighet med ekonomichefens bedömning. Detta utan att behöva göra större 

investeringar i nuläget. Därutöver har det framkommit att kommunkoncernens eget 

behov av lokalerna är större än vad som tidigare har varit aktuellt. Frågan har därmed 

kommit i ett annat läge och beslut om försäljning bör omprövas tills vidare. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att tills vidare avstå från försäljning av fastigheten ED 

1:34 Jordbrons Företagshotell och upphäver därmed tidigare beslut 2016-08-17 § 

120. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras: 

Samhällsbyggnadschef 

Fastighetsförvaltare 

Kommunchef 

Ekonomichef 
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§ 171 

  

Dalslands miljö- och energiförbund, ny förbundsordning och arbetsordning, Dnr 

2013-000174 

 

Sammanfattning 

Samtliga fem Dalslandskommuner har under hösten 2015 begärt utträde från 

Dalslandskommunernas kommunalförbund från och med 2017-01-01. För flertalet 

kommuner var begäran om utträde ett sätt att markera att en förändring behövde göras 

och att skapa en handlingsfrihet inför detta.  

 

Förbundet fattade under 2015 ett inriktningsbeslut om förändring av samverkan enligt 

följande: 

- Kommunalförbundets operativa samverkansområde ska huvudsakligen vara 

inriktat på miljö- och energifrågor.  

- Kommunalförbundet ska vara en juridisk plattform för gemensamma avtal med 

mera.  

- Övrig samverkan i Dalsland ska ske via befintliga nätverk med erfarenhetsutbyte 

och kunskapsutveckling.  

 

Med anledning av att antalet medlemskommuner blir färre, det politiska 

inriktningsbeslutet från 2015 samt återkommande synpunkter på att ledning och 

styrning av förbundet behöver förbättras, har en utvecklingsprocess pågått under 2016 

som bland annat omfattat att se över ledning och styrning av förbundet.  

 

Som grund för detta har förslag till reviderad förbundsordning och arbetsordning 

tagits fram. Kommunernas kommunfullmäktige ska besluta om förbundsordningen 

och arbetsordningen medan förbundsdirektionen beslutar om nytt reglemente för 

nämnden samt fastställer olika styrdokument. Dessutom har det framkommit senare i 

processen efter kontakter med SKL (Sveriges kommuner och landsting) att det på 

grund av den nya förbundsordningen, rekommenderas att samtliga uppdrag i såväl 

förbundsdirektionen som miljönämnden samt uppdrag för förtroendevalda revisorer 

återkallas och att nya val sker inför 2017 för resterande del av innevarande 

mandatperiod. Kommunfullmäktige i Dals-Ed har att utse uppdrag i direktionen samt 

föreslå ledamöter och ersättare till förbundets miljö- och energinämnd och revisor.  

 

Utvecklingsprocessen och analys av ärendet föreligger i tjänsteskrivelse samt förslag 

till ny förbundsordning och arbetsordning.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse förbundsordning samt arbetsordning 

Dalslandskommunernas kommunalförbund, direktionsprotokoll 2016-10-27 § 53 

Dalslandskommunernas kommunalförbund, direktionsprotokoll 2016-10-27 § 54 
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Beslutsförslag 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Att upphäva och återta tidigare beslut om utträde ur Dalslandskommunernas 

kommunalförbund 2016-12-31.  

 

Att fastställa upprättat förslag till ny förbundsordning inklusive namnändring till 

Dalslands miljö- och energiförbund.  

 

Att fastställa upprättat förslag till arbetsordning för direktionen för Dalslands 

miljö- och energiförbund.  

 

Att återkalla samtliga uppdrag avseende Dalslandskommunernas 

kommunalförbunds direktion från och med 2017-01-01.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras: 

KF 

 
 

 



Dals-Eds kommun  Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen  2016-11-02 
 

 

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

  15(31) 
 

§ 172 

  

Riktlinjer för ensamkommande flyktingbarn - kommungemensam strategi för 

förfrågan från Migrationsverket, Dnr 2014-000002 

 

Sammanfattning 

Under hösten 2015 anlände många flyktingar till Sverige och med dessa även många 

ensamkommande flyktingbarn. En del av dessa uppgav felaktiga åldersuppgifter och 

blev placerade ute i kommunerna som ensamkommande flyktingbarn. Det är idag 

rimligt att anta att det befinner sig ett stort antal vuxna män som uppger sig vara barn i 

Sveriges verksamheter för mottagande av ensamkommande barn. Migrationsverket 

menar att det är kommunens ansvar att fastställa ålder och kommunerna menar att det 

är Migrationsverkets ansvar att fastställa detta. Under tiden behandlar Sveriges 

kommuner vuxna män som barn vilket leder till praktiska såväl som etiska problem.  

 

Det sker regelbundet för närvarande att Migrationsverket skriver upp människor i 

ålder, detta till stor del utifrån utlåtande som inkommit från kommunen efter förfrågan 

från Migrationsverket. I dessa förfrågningar begär Migrationsverket uppgifter enligt 

17 kap 1§ utlänningslagen och man hänvisar till att såväl socialtjänstens, boendets och 

skolpersonalens iakttagelser och synpunkter kring barnets ålder kan vara av betydelse 

för deras fortsatta bedömning. Migrationsverket förlitar sig i nuläget således ofta på 

utlåtande från kommunen. I dag har inte Dals-Eds kommun någon gemensam policy 

för detta, vilket innebär att man inom de olika enheterna/ansvarsområdena har valt att 

förhålla sig olika till begäran om uppgifter.  

 

Inom boendeverksamheten för ensamkommande har man valt att svara på begäran 

från Migrationsverket utifrån en grundläggande tanke om att så långt möjligt bistå 

andra myndigheter i deras myndighetsutövning. Man har också haft barnen som 

befinner sig i verksamheterna i fokus, är man barn och finns i verksamheten som i sig 

är anpassad för ett barn så ska man så långt det är möjligt skyddas. Är man överårig 

ska detta prövas och hanteras i rätt system. Att som i nuläget, blanda dessa grupper 

innebär en potentiell risk för de barn som finns i verksamheten. De som är under 

åldersutredning får dock reda på vilka uppgifter som kommunen/ verksamheten har 

lämnat om individen. Därefter återkommer individen till boendet och det skapar en 

viss problematik då det, som det ser ut nu, bara är boendet som uttalar sig. 

 

Just nu råder också viss osäkerhet kring hur processen kring ålderbedömning bör/ska 

se ut. I väntan på vidare utredning används inte längre röntgen av Migrationsverket, 

då de hänvisar till att det är den enskilde som ska bevisa sin ålder. Migrationsverket 

använder dock röntgen som underlag om den enskilde själv inkommer med sådana 

underlag. En röntgenundersökning kan inte direkt ändra åldern men undersökningen 

kan användas som underlag av Migrationsverket när de ska ta ställning till frågan. 

Kommunen kan också använda röntgenundersökningen som underlag för att placera 

individen i ett stödboende och således skilja individen från barnen och behandla  
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forts. § 172 

 

individen som vuxen fram till dess att Migrationsverket fattar beslut i frågan.  

 

Tjänsteskrivelse i ärendet föreligger från AMI-chef 2016-10-21. Det finns som 

det ser ut i dag en stor risk att vuxna män befinner sig i verksamhet anpassad för 

barn. I och med detta finns också en risk att barn i denna verksamhet utsätts för 

olämpliga handlingar, inflytande och påverkan. Det finns också en risk att 

kommunen inte skyddar barnen i verksamheten i enlighet med barns 

grundläggande rättigheter. Det finns vidare ett behov av en samsyn kring hur vi 

som kommun hanterar begäran om uppgifter från annan myndighet, i det här 

fallet Migrationsverket på ett rättssäkert och adekvat sätt. Det är inte rimligt att 

olika ansvarsområden har olika syn på hur samverkan gentemot 

Migrationsverket ska se ut i denna fråga, och det är inte heller rimligt att 

enskilda medarbetare ska stå upp och svara. Det bör göras genom ett gemensamt 

utlåtande för vilket det finns rutiner och riktlinjer. 

 

Individer som åldersuppskrivs riskerar dock att få sin ansökan om asyl avslagen, 

vilket också bör beaktas. Kommunen skulle då kunna erbjuda röntgen som ett 

alternativ för den enskilde att själv hävda sin rätt och påvisa sin ålder i 

förhållande till Migrationsverket. 

 

Bedömning görs i föreliggande tjänsteskrivelse att en gemensam strategi med 

tillhörande riktlinjer för hur ett gemensamt utlåtande från Dals Eds kommun 

skulle kunna se ut skulle hjälpa enskilda handläggare såväl som verksamheten i 

stort.  Det skulle också i förlängningen kunna skapa en bättre arbetsmiljö för 

personalen i kommunens verksamhet för ensamkommande barn.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunchefen att samordna 

framtagandet av en kommungemensam strategi med tillhörande riktlinjer för 

hur ett gemensamt utlåtande från Dals-Eds kommun ska se ut. Syftet är att 

det gemensamma utlåtandet ska användas efter prövning i de fall där 

Migrationsverket begär utlåtande i ett visst ärende. Samtliga berörda 

verksamheter ska delta i framtagandet; socialtjänst, skola samt ansvarig för 

boendena för ensamkommande.  

 

 Kommunstyrelsen beslutar att erbjuda röntgen kostnadsfritt för de individer 

som själva önskar använda detta i sitt ärende gentemot Migrationsverket, i 

väntan på vidare riktlinjer i frågan.  

 

Expedieras: 

AMI-chef 

Kommunchef 

Samtliga nämnder 
 



Dals-Eds kommun  Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen  2016-11-02 
 

 

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

  17(31) 
 

§ 173 

  

Trafikterminal - Resecentrum Dals-Ed, Dnr 2005-000236 

 

Sammanfattning 

Huvudsyftet med projektet är att skapa ett första steg av Resecentrum Dals-Ed som 

möter dagens och framtida behov av tillgänglighet och säkerhet och skapar 

förutsättningar för en utvecklad kollektivtrafik, både lokalt, regionalt och nationellt. 

Kopplingen till järnvägen kommer att stärkas. Eds station blir en än mer viktig del i 

ett trafiksystem för norra Dalsland. 

 

Ansökan har nu skickats in till Västtrafik med begäran om 50 % bidrag och med en 

beräknad kalkyl på 7,5 mkr i totalkostnad. Det ansökta projektet innebär rivning av 

befintlig busstation som ersätts med ny byggnad innehållande pausrum, offentlig 

toalett och hiss. Entrén till gångtunneln byggs om med en längre trappa som öppnar 

sig mot samhället. Över trappan och ytan mot hiss/pausrum läggs ett tak som bildar ett 

öppet väntrum. Asfaltering och uppritning sker av parkeringsplatser. 

 

Kommunens kostnader i projektet finns upptaget i kommunens investeringsbudget 

2017 och behandlas i särskilt ärende. Vad som däremot inte ingår i projektet är 

följande ej bidragsberättigade åtgärder, nämligen offentlig toalett samt pausrum med 

pentry, toa o dusch för bussbolag.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom föreliggande ansökan om projekt 

resecentrum. För finansiering av kommunens kostnader i projektet, hänvisas till 

särskilt beslut om kommunens investeringsbudget 2017.  

 

- Kommunstyrelsen uppdrar vidare åt utvecklingsstrateg att utreda 

förutsättningarna för att även genomföra de delar enligt ovan som inte är 

biståndsberättigade och som därför inte ingår i projektet, nämligen offentlig 

toalett, pausrum samt en trottoarförbindelse som ansluter tunneln i norr med 

stationsområdet.  

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras: 

Utvecklingsstrateg 

Ekonomichef 
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§ 174 

  

Sammanträdestider 2017 och kungörelse av kommunfullmäktiges 

sammanträden, Dnr 2016-000334 

 

Sammanfattning 

Sammanträdestider för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott samt 

kommunfullmäktige föreslås i enlighet med kanslichefens skrivelse där hänsyn tagits 

bland annat till budget- och löneöversynsprocess.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar godkänna sammanträdestider för 

kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott samt 

kommunstyrelsens arbetsutskott info, 2017 i enlighet med föreliggande 

förslag.  

 

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige beslutar för sin del godkänna sammanträdestider 

2017 i enlighet med föreliggande förslag samt att kungörelse av 

kommunfullmäktiges sammanträden skall ske i Dalslänningen, 

kommunens hemsida samt sättas upp på kommunkontorets anslagstavla.  
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§ 175 

  

Remiss - Departementspromemorian Validering med mervärde - Ds 2016:24, 

Dnr 2016-000250 

 

Sammanfattning 

I departementspromemorian Validering med mervärde (Ds 2016:24) beskrivs förslag 

angående validering, utvecklandet av kurser om validering, framtagande av 

valideringsstandard samt stöd för lärosätenas arbete med att utveckla processer och 

varaktiga strukturer för bedömning av reell kompetens, vilka Dals-Eds kommun 

erbjudits möjlighet att lämna remissvar på.  

 

Validering är viktig för såväl individen som samhället. Det står i Ds 2016:24 att det 

råder en förvirring kring begreppet validering. Därför behövs det tydliga riktlinjer för 

hur valideringsprocessen ska se ut, utifrån ett individperspektiv och det svenska 

samhället.  En satsning behövs för att kompetensutveckla aktörer, som utför 

validering i kommunerna. För att fler individer ska få sina kunskaper och erfarenheter 

validerade, behöver validering bli mer legitimt på arbetsmarknaden och inom skolan. 

Som det ser ut nu går högst 20 % av platserna i en utbildning till elever som söker på 

s.k. reell kompetens.  

 

Med hjälp av den kompetens på området som finns på vuxenutbildningen i Dals-Ed, 

har promemorian behandlats och därifrån har synpunkter i form av tjänsteskrivelse 

2016-09-23 som föreligger till dagens möte. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
- Kommunstyrelsen lämnar synpunkter på departementspromemorian 

Validering med mervärde (Ds 2016:24) i enlighet med föreliggande förslag till 

yttrande från Vuxenutbildningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras: 

Utbildningsdepartementet 
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§ 176 

  

Remiss - Förslag Strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra 

Götaland 2030, Dnr 2016-000226 

 

Sammanfattning 

Strategiska vägval utgör ett gemensamt förslag för hur Västra Götaland ska nå målet 

om en fossiloberoende region 2030. Efter att ett förslag utarbetats i en bred process 

har Beredningen för hållbar utveckling (BHU) godkänt föreliggande remissunderlag 

som kommunen har till den 31 oktober 2016 att lämna eventuella synpunkter på. Efter 

remissbehandling kommer ett slutgiltigt förslag att behandlas på BHU och av 

Länsstyrelsen. Dessa strategiska vägval kommer därefter att utgöra underlag för en 

reviderad klimatstrategi för Västra Götaland.  

 

Förslaget är uppdelat i två delar. Den första delen består av tolv satsningar inom fyra 

fokusområden, där arbetet kan leda till betydande minskningar av klimatutsläppen 

med regional utveckling och ökad sysselsättning som följd. Den andra delen 

klarlägger arbetssätt för att nå målet om ett fossiloberoende Västra Götaland.  

 

Arbetsutskottets beslutade 2016-09-12 att uppdra åt utvecklingsstrateg och 

energirådgivare att till kommunstyrelsens arbetsutskott i oktober sammanställa förslag 

till svar på de frågor som ställs kopplat till föreliggande förslag för fossiloberoende 

Västra Götaland. Beredningen ska föregås av en avstämning med kommunens 

Ledningsgrupp och med stöd av kommunens arbete med miljöledning. 

 

Beredningen 2016-10-04 och förslag till remissvar på enkäten föreligger. 

    

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen lämnar remissvar på förslag till Strategiska vägval för ett 

gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland 2030, i enlighet med 

föreliggande enkätsvar.   

 

 

 

 

 
 

 

Expedieras: 

Utvecklingsstrateg för inlämnande av enkätsvar till Länsstyrelsen 
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§ 177 

  

Medborgarförslag - Kollektivtrafiken kraftigt försämrad, Dnr 2016-000303 

 

Sammanfattning 

Medborgarförslag enligt ovan syftar till att få kommunen att ordna ett krismöte med 

Västtrafik, NSB och invånare kring försämringen av kollektivtrafiken i Dals-Eds 

kommun. Kommunfullmäktige har remitterat förslaget till kommunstyrelsen för 

beredning.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar ärendet vid dagens sammanträde för 

förslag till svar på medborgarförslaget till kommunfullmäktige.  

 

Beslutsförslag 

- Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige tillstyrker rubricerat 

medborgarförslag genom att uppdra åt utvecklingsstrateg att bjuda in 

kollektivtrafiknämnden och Västtrafik för dialog med målsättning om att 

säkerställa och utveckla kollektivtrafiken som rör Dals-Eds kommun.  
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§ 178 

  

Medborgarförslag - Aktivitetspark - en central samlingsplats, Dnr 2016-000283 

 

Sammanfattning 

En grupp föräldrar har kommit in med ett medborgarförslag med beskrivning om att 

det saknas en central samlingsplats för ungdomar. Förslagsställarna vill ha en 

samlingsplats för alla åldrar som inspirerar till lek och aktivering. 

En punktlista av olika önskemål för aktiviteter redovisas samt möjliga platser för 

samlingsplatsen. Dessutom önskas bättre underhåll av offentliga platser. 

 

Samhällsbyggnadschef har till dagens sammanträde berett ärendet i skrivelse 2016-

08-31. I skrivelsen framhålls att det finns möjligheter till olika aktiviteter utspridda 

inom kommunen, t ex skateboard vid Timmertjärn och utegym vid tavlan. Tidigare 

fanns även t ex bana för bmx-cykling vid industriområdet. Utifrån ökad 

attraktionskraft i kommunen men också ur ett hälso- och socialt perspektiv är förslaget 

om en sammanhållen aktivitetspark tilltalande av flera olika anledningar.  

 

Bedömning görs därför att området vid Hagaskolan är det bästa alternativet för en 

samlingsplats då skolorna står i begrepp att renoveras och det finns all anledning att 

för framtiden även satsa på en bättre utomhusmiljö för våra skolbarn. I anslutning till 

skolan finns områden som skulle vara lämpliga för flera av de förslag som angivits. 

Det är vidare mer effektivt och ekonomiskt om aktivitetsparken kan nyttjas av barn 

både på skoltid och övrig tid. Samhällsbyggnadschefen föreslår därför att FOKUS-

förvaltningen bör ha med sig och väga in förslagen i samband med att man utreder 

och planerar för Hagaskolans utemiljö. 

 

Beslutsförslag 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besvara 

medborgarförslaget genom att uppdra åt FOKUS-nämnden att i planeringen 

för Hagaskolans utemiljö, beakta de idéer om en samlingsplats för aktiviteter 

som framhålls i medborgarförslaget.  
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§ 179 

  

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: 

 

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

 

151201 Medborgarförslag – buskörningarna i Äng 

 

160512 Medborgarförslag – digitalisering av dokumenthantering 

 

160824 Medborgarförslag – trafik och parkeringsituationen på Engmovägen 

 

160829 Medborgarförslag – aktivitetspark, en central samlingsplats 

 

160915 Medborgarförslag – om att kollektivtrafiken är kraftigt försämrad 

 

 

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.  
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§ 180 

  

Ansökan om kommunal borgen - Höknet Fiberförening, Dnr 2016-000217 

 

Sammanfattning 

Höknet Fiberförening har 2016-06-01 inkommit med ansökan om kommunal borgen 

för utbyggnad av fibernät. Höknet är en av de sista fiberföreningarna i kommunen 

som väntar bidrag från Jordbruksverket/Länsstyrelsen (se bifogade handlingar). 

Föreningen sträcker sig från Ökna, Hökedalen, Fjuk, Bergslätt med 145 medlemmar 

därav några kommunala anslutningar såsom vattenverk, pumpstationer samt 

industrilokaler i Hökedalen. 

 

För att föreningen ska kunna driftsätta nätet krävs nu att upparbetade kostnader på 1,7 

mkr betalas, detta i sin tur kräver att föreningen erhåller det sökta bidraget från 

Jordbruksverket/Länsstyrelsen. Jordbruksverket/Länsstyrelsen har skjutit 

utbetalningen framåt i tiden och föreningen har nu fått besked om att beslut om 

utbetalning tidigast kan tas i september månad. 

 

Föreningen har sedan tidigare fått lånelöfte från SEB och Dalslands Sparbank där 

pantsättningen för lånet är ”Beslutet om beviljat stöd från 

Jordbruksverket/Länsstyrelsen”. Då beslut ännu inte tagits så skulle en kommunal 

borgen kunna ersätta detta. Det kommunala borgensåtagandet faller så fort bidraget är 

beviljat från Jordbruksverket/Länsstyrelsen.   

  

Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2016-08-16 beskriver att utifrån det underlag som 

inkommit så är kommunens bedömning att bidraget kommer att betalas ut till 

föreningen, dock råder osäkerhet på när i tiden detta kommer att ske. För att 

fiberföreningen ska kunna driftsätta nätet så föreslås att kommunen går i borgen för 

ett banklån på 1,7 mkr som föreningen tar för att starta upp driften i nätet i väntan på 

bidraget från Jordbruksverket/Länsstyrelsen.  

 

Kommunen är i normalfallet restriktiv vad gäller borgensåtagande men bedömning 

har gjorts i det här fallet att fiberutbyggnaden i kommunen är av särskild vikt för 

utvecklingen av kommunen och dessutom finns det god säkerhet för det aktuella 

borgensåtagandet.  

 

Kommunfullmäktige beslutade därför 2016-08-31 om kommunal borgen om 1,7 mkr 

till Höknet Ekonomisk Förening, organisationsnummer 769625-7422, för upptagande 

av banklån om samma belopp för att driftsätta fibernätet. Borgensåtagandet upphör 

samtidigt som Höknet Ekonomisk Förening beviljas det ansökta stödet från 

Jordbruksverket/Länsstyrelsen. Borgensavgift ska ej tas ut. Uppdrag lämnades även åt 

ekonomichef att upprätta ett avtal med föreningen som minimerar kommunens risker 

kring borgensförhållandet, i den händelse en situation uppstår där föreningen av någon 

anledning inte klarar sina åtaganden.  
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Efter kommunfullmäktiges beslut i enlighet med ovan, har föreningen återkommit till 

kommunen med ny skrivelse där det framkommer att nya förutsättningar gäller 

avseende Höknet fiberförening. Detta eftersom föreningen inte får något lån i banken 

om borgensåtagandet faller vid beslut från Länsstyrelsen utan det är först när bidraget 

betalas ut som borgensåtagandet faller. Detta innebär att kommunfullmäktige behöver 

behandla ärendet igen utifrån de nya förutsättningarna.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslut i kommunfullmäktige 2016-

08-31 § 65 om kommunal borgen för Höknet fiberförening till förmån för 

följande beslut:  

 

Kommunfullmäktige beslutar om kommunal borgen om 1,7 mkr till Höknet 

Ekonomisk Förening, organisationsnummer 769625-7422, för upptagande av 

banklån om samma belopp för att driftsätta fibernätet. Borgensåtagandet 

upphör samtidigt som Höknet Ekonomisk Förening fått det ansökta stödet från 

Jordbruksverket/Länsstyrelsen utbetalat. Borgensavgift ska ej tas ut. 

 

Uppdrag åt ekonomichef att upprätta ett avtal med föreningen som minimerar 

kommunens risker kring borgensförhållandet, i den händelse en situation 

uppstår där föreningen av någon anledning inte klarar sina åtaganden. 
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§ 181 

  

Information till Kommunstyrelsen, Dnr 9230 

 

AMI-chef informerar om ansökan avseende medel för förlängning av flyktingguide 

och för resurs avseende arbetet med ensamkommande flyktingbarn.  

 

Utvecklingsstrateg informerar om: 

- nya avgångar som gäller från årsskiftet som innebär att det blir 5 avgångar per dag 

från Eds station.  

- planen för åtgärder på den sista etappen av Nössemarksvägen där kommunen finns 

med som en påverkanspart för att finansieringen ska säkerställas snarast möjligt med 

beaktande av bland annat de finansieringar som Nössemarkssågen gör.  

 

Fastighetsförvaltare informerar om projektet med saneringen av Stora Le-området och 

processen med nybyggnation av förskola på Fågelvägen, Toppen.  
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§ 182 

  

Rapport från Kommunalförbunden, Dnr 14270 

 

Kommunstyrelsens ordförande informerar om direktionsmöte Fyrbodal med bland 

annat information om översyn av processen kring förbundets fortsatta inriktning och 

omfattning, verksamhetsplan för förbundet, flyktingmottagandet, rapport från 

beredningarna.  
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§ 183 

  

Anmälan av delegationsbeslut KS 161102, Dnr 28878 

 

Kommunstyrelsens ordförande Martin Carling 

 Upphandlingsuppdrag samt inbjudan – SKL Kommentus inköpscentral AB 

genomför samordnad upphandling - HVB ensamkommande barn 2016 – 

Delegation 2016-148. 

 Fullmakt tilldelningsbeslut – gällande upphandling HVB ensamkommande 

barn 2016. 

Delegation 2016-149. 

 Rättegångsfullmakt – gällande upphandling HVB ensamkommande barn 2016. 

Delegation 2016-150. 

 Teckningsfullmakt – gällande upphandling HVB ensamkommande barn 2016 

Delegation 2016-151. 

 Hyreskontrakt del av Dals-Ed, Ed 1:34 ca 950 m2 – Dals-Eds Båtklubb. 

Delegation 2016-147. 

 

      Kommunstyrelsens ordförande Martin Carling och kommunchef Agneta 

Johansson i förening 

 Avtal i samband med borgensåtagande för Höknet Ekonomiska Förening. 

Delegation 2016-142 

 

      Tf Personalchef Jennie Strandberg Olsson 

 Beslut gällande lönetillägg för tillförordnad teknisk chef 2016-09-01 – 2016-

11-15. 

Delegation 2016-152. 

 

      Räddningschef Per Sandström 

 Brandskyddskontroll – Beslut om föreläggande vedspis – Dalen 1:100. 

Delegation 2016-143. 

 Brandskyddskontroll – Beslut om föreläggande kakelugn – Dalen 1:100. 

Delegation 2016-144. 

 Brandskyddskontroll –Beslut om föreläggande öppen spis – Dalen 1:100. 

Delegation 2016-145. 

 Yttrande angående tillstånd enligt ordningslagen, användning av pyroteknik – 

50 års Jubileumsfest, Sven Johansson Bygg AB – Delegation 2016-157. 

 

      Samhällsbyggnadschef Magnus Åkesson 

 Anställnings- & Lönebeslut – Rekrytering av Teknisk chef, KS Tekniska 

2016:07 

Delegation 2016-158. 
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      Ekonomichef Lars Hustoft 

 Kontrakt upphandling, kommunens godkännande FFU – Sjukvårdsmaterial 

UH-2016-43 

Delegation 2016-141. 

 Licens- och användaravtal mellan Kommuninvest i Sverige AB och Dals-Eds 

kommun 

avseende KI Finans Bas – Delegation 2016-160. 

 Svar på föreläggande gällande upphandling Diskrum UH 2016-7 – Målnr 

9994-16. 

Delegation 2016-161. 

 Kontrakt upphandling, kommunens godkännande FFU – upphandling Färskt 

bröd –  

UH 2016-54 – Delegation 2016-162. 

 

 

      T.f. Teknisk chef Claes Hellberg 

 Grävtillstånd i allmän platsmark – fiberledningsarbete Toppenområdet. 

Delegation 2016-154. 

 Markupplåtelseavtal avseende elektrisk starkströmsanläggning - Ed 10:3. 

Delegation 2016-156. 

 Yttrande angående tillstånd enligt ordningslagen, användning av pyroteknik – 

50 års Jubileumsfest, Sven Johansson Bygg AB – Delegation 2016-155. 
             

      Kommunkansliet 

 Parkeringstillstånd – Delegation 2016-146, 2016-153, 2016-159. 
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§ 184 

  

Meddelande KS 161102, Dnr 28879 

 

Sveriges Kommuner och Landsting - Cirkulär 16:50 

Budgetpropositionen för år 2017 och höständringsbudgeten för år 2016. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting  -  Cirkulär 16:51 

Budgetförutsättningar för åren 2016 – 2020. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 2016:53 

Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i 

arbetslivsintroduktionsanställning – BAL 16, med OFRs förbundsområde  

Allmän kommunal verksamhet och AkademikerAlliansen. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 2016:54 

Överenskommelse om ändringar och tillägg i Allmänna bestämmelser (AB)  

m.m. med OFRs förbundsområdet Allmän kommunal verksamhet.  

 

Skolverket 

Beslut om ansökan och utbetalning Statsbidrag för Lågstadiesatsningen bidragsåret 

2016/17. 

 

Skolverket 

Beslut om ansökan och utbetalning Statsbidrag för Fritidshemssatsningen bidragsåret 

2016/17. 

 

Dalslands Miljönämnd 

Sammanträdesprotokoll 2016-09-29 § 74-75. 

Sammanträdesprotokoll 2016-09-29 § 64-73, 76-79.         

 

Diarienr KS 11/30.730 – Kommittén för Dalslands Sjukhus 
Skrivelse om vårdkvalité i Dalsland. 

 

Diarienr KS 15/358.170 – SOS Alarm AB 

Förlängning av samarbetsavtal mellan SOS Alarm AB och räddningstjänsten i Dals-

Ed avseende kommunal räddningstjänst. 

 

Diarienr KS 10/101.250 - Naturvårdsverket 

Beslut 2016-10-07 – Bidrag till åtgärder på det förorenade området Bälnäs Lee  

i Dals-Eds kommun. 

 

Diarienr KS 16/52.239  - Plan- och byggkontoret 
Meddelande enligt 9 kap 41 b § Plan- och bygglagen (2010:900) – Kårslätt 1:51. 
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Diarienr KS 16/52.239 – Plan- och byggkontoret 

Meddelande enligt 9 kap 41 b § Plan- och bygglagen (2010:900) – Kårslätt 1:55. 

 

Diarienr KS 16/287.232 – Plan- och kontoret 

Meddelande enligt 9 kap 41 b § Plan- och bygglagen (2010:900) – Ed 1:214. 

 

Diarienr KS 16/17.233 – Plan- och byggnadsnämnden 

Delegationsbeslut 2016-07-01 § 104 - Startbesked – Bygglov för om- och    

tillbyggnad av skolbyggnad – Ed 1:25. 

 

Diarienr KS 16/209.233 – Plan- och byggnadsnämnden 

Delegationsbeslut 2016-07-01 § 105 – Startbesked – Tidsbegränsat bygglov för 

nybyggnad av skolbyggnadsmodul – Ed 10:4. 

 

Diarienr 16/209.233 – Plan- och byggkontoret 

Protokoll 2016-06-30 – Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av skolbyggnadsmodul 

– Ed 10:4. 

 

Diarienr 16/210.233 – Plan och byggnadsnämnden 

Delegationsbeslut 2016-09-23 - § 132 – Startbesked – Bygglov för om/tillbyggnad 

av skolbyggnad –Äng 5:13. 

 

Diarienr 16/313.239 – Plan- och byggnadsnämnden 

Delegationsbeslut 2016-09-01 § 119 – Rivningslov och startbesked – Rivningslov för  

lagertält – Kårslätt 1:39. 
 

 


