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§ 41 Dnr 2017-000067 042 

Budgetuppföljning 2017 – kvartalsrapport 1 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar vid dagens sammanträde 

kvartalsrapport 1 med helårsprognos för 2017. KS prognostiserar totalt en 

liten negativ avvikelse mot budget där överförmyndarverksamheten uppvisar 

ett underskott. Finansförvaltningen ligger i linje med budget. KS teknik, 

socialnämnden och FOKUS-nämnden uppvisar underskott jämfört med 

budget. Totalt för kommunen prognostiseras underskott om nära 1,3 mkr 

vilket innebär en negativ avvikelse mot budget om drygt 4,5 mkr.  

 

Beslutsunderlag 

Helårsprognos 2017 efter kvartal 1 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar: 

- att uppdra till samhällsbyggnadschef tillsammans med ekonomichef 

att inkomma med förslag till åtgärder för att minska effekten av 

hyresbortfallet i samband med försäljning av fastigheterna Edsgärdet 

och Hagalid till Edshus AB samt redogöra för konsekvenserna av 

dessa 

 

- att i övrigt godkänna helårsprognos för kommunstyrelsen efter 

kvartal 1 med förutsättning att förvaltningen arbetar med att 

eliminera det befarade underskottet totalt sett för KS-verksamheter 

 

Beslutsförslag 

Kommunfullmäktige beslutar: 

- att godkänna kvartalsrapport 1 med helårsprognos för Dals-Eds 

kommun 

 

- att uppdra till socialnämnden att till kommunstyrelsen den 7 juni 

redovisa de åtgärder med konsekvensbeskrivning som nämnden avser 

att vidta för att uppnå ekonomisk balans.  

 

 

Expedieras till 

KF 

SN 
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§ 42 Dnr 2017-000071 460 

Livsmedels- och måltidspolicy Dals-Eds kommun - revidering 

2017 

Sammanfattning av ärendet 

Dals-Ed har idag en Livsmedelspolicy sedan 2013 och en Kostpolicy sedan 

2010. I samband med den nya livsmedelsupphandlingen för 2018 har 

kostenheterna i samtliga kommuner uppdaterat både Livsmedelspolicyn och 

Kostpolicyn till ett dokument ”Livsmedel- och måltidspolicy”. Policyn är 

framtagen av kostchefer i Dalslandskommunerna och Säffle kommun 

tillsammans med Reneé Olsåker miljöstrateg på Dalslands Miljökontor.  

Syftet med den gemensamma Livsmedel- och måltidspolicyn är att det finns 

för samtliga livsmedel som upphandlas till kommunala kök grundläggande 

lagstiftningskrav ska ställas på livsmedelsproducenterna som säkerställer att 

hög livsmedelskvalité erhålls, att miljöstörningar begränsas, att människor i 

livsmedelsproduktion får mänskliga rättigheter och skäligt betalt samt att 

djuren i linsmedelsproduktionen behandlas väl och skyddas mot lidande. 

Livsmedel- och måltidspolicyn ska användas som råd och stöd inför och vid 

måltidssituationen samt styrande vid upphandling och inköp av livsmedel.  

 

Livsmedelspolicyn och Kostpolicyn har blivit ett samlat dokument för att få 

en tydligare policy över hela måltiden och för att de hänger ihop med 

varandra. Livsmedel – och måltidspolicyn ska främja till en god hälsa och ett 

gott välbefinnande för samtliga matgäster, där fokus läggs på 

måltidsordning, måltidsinnehåll, måltidsmiljö och bemötande samt att 

servera närproducerade och svenska livsmedel. Kostenheten fortsätter köpa 

in säsongsanpassade, ekologiska och rättvisemärkta livsmedel samt fisk från 

hållbara fiskebestånd. Idag köper kostenheten i Dals-Eds kommun in 

ekologiska och rättvisa produkter till 25%. 

 

Livsmedel- och måltidspolicyn har av kost- och städchefen lämnats för 

remiss till FOKUS-nämnden och socialnämnden för behandling. Beredning 

sker vid dagens sammanträde för antagande i kommunfullmäktige den 17 

maj.  

 

Inför arbetsutskottets beredning har kostenheten beaktat remissvar från 

socialnämnden och FOKUS-nämnden. FOKUS-nämnden ställer sig positiv 

till policyn men vill fortsätta diskussion om närproducerade livsmedel samt 

ekologiska livsmedel. 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(22) 

Sammanträdesdatum 

2017-05-03 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

forts. § 42 

 

Socialnämnden har beaktat policyn och en tjänsteskrivelse har kommit in 

med ett yttrande under ”Trivsamma och gemensamma måltider”. Det står 

beskrivet i policyn: ”Erbjuda pedagogiska måltiderna till förskola/skola. Närvaro 

av pedagogerna är viktiga för att skapa en lugn och trivsam måltidsmiljö. 

Pedagogernas uppgift är också att vara goda förebilder, främja goda matvanor, 

matkultur och social samvaro.”  

 

Inom handikappomsorgen och inom äldreomsorgen för demenssjuka finns 

pedagogiska måltider som är etablerade vilket bör finnas med i texten men det bör 

beaktas i övriga kommuner. Kostenheten föreslår att policyn antas och lämna 

förslag till revidering till övriga Dalslands kommuner samt Säffle.      

 

Kommunstyrelsen fortsätter den lokala dialogen kring ambitionsnivåer för 

kommunen på området och har bjudit in kost- och städchef till dagens 

sammanträde den 3 maj för dialog och föredragande av ärendet.  

Beslutsunderlag 

Remiss Livsmedel- och måltidspolicy 

Tjänsteskrivelse kost- och städchef, 2017-04-13      

Beslutsförslag 

- Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar livsmedels- 

och måltidspolicyn.  

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

KF 
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§ 43 Dnr 2016-000025 003 

Internkontroll - uppföljning 2016 

Sammanfattning av ärendet 

Dals-Eds kommun antog 2003-11-19, § 99, reglemente för internkontroll. 

Reglementet syftar till att nämnder och styrelser upprätthåller en 

tillfredsställande intern kontroll. Kommunstyrelsen har det övergripande 

ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. Nämnderna har det 

yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive nämnd. 

Reglementet beskriver även ansvarsfördelning för förvaltningschef, 

verksamhetsansvariga och övriga anställda. 

 

Resultatet från uppföljningen ska redovisas till kommunstyrelsen och 

kommunens revisorer. Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från 

nämndernas uppföljningsrapporter genomföra utvärdering och vid behov 

initiera förbättringar. Kommunstyrelsen har också att informera sig om den 

interna kontrollen i Edshus AB. 

 

Uppföljning av internkontrollplan 2016 föreligger från nämnderna medan 

kommunstyrelsens uppföljning redovisas vid kommande sammanträde.   

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen tar del av övriga nämnders rapportering av arbetet 

med internkontrollplaner 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Samtliga nämnder 
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§ 44 Dnr 2017-000036 003 

Internkontroll - Plan 2017 

Sammanfattning av ärendet 

Dals-Eds kommun antog 2003-11-19, § 99, reglemente för internkontroll. 

Reglementet syftar till att nämnder och styrelser upprätthåller en 

tillfredsställande intern kontroll. Kommunstyrelsen har det övergripande 

ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. Nämnderna har det 

yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive nämnd. 

Reglementet beskriver även ansvarsfördelning för förvaltningschef, 

verksamhetsansvariga och övriga anställda. 

 

Varje nämnd ska årligen anta en plan för uppföljning av den interna 

kontrollen. Nämnden ska samtidigt ange när och hur redovisning av 

uppföljningen ska ske. Därutöver ska resultatet från uppföljningen redovisas 

till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Kommunstyrelsen ska med 

utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter genomföra utvärdering 

och vid behov initiera förbättringar. Kommunstyrelsen har också att 

informera sig om den interna kontrollen i Edshus AB. 

 

Kommunstyrelsen har att behandla plan för internkontrollen 2017 där 

prioritering av olika objekt för granskning under året framkommer för sin del 

och ta del av nämndernas planer. Nämndernas planer föreligger medan 

kommunstyrelsens plan redovisas vid kommande sammanträde.   

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen tar del av nämndernas internkontrollplaner för 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Samtliga nämnder 
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§ 45 Dnr 2017-000041 000 

Motion angående polis på plats - Kommunnärvarande polis 

alla dagar 

Sammanfattning av ärendet 

Motion har inkommit 2017-02-13 från Monica Sandström (S) om 

kommunnärvarande polis i Dals-Ed hela tiden. Kommunfullmäktige har 

remitterat motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens 

arbetsutskott har uppdragit åt kommunstyrelsens ordförande och kanslichef 

att bereda förslag till motionssvar inför kommande arbetsutskott.  

 

Förslag till motionssvar föreligger. Samverkansöverenskommelse mellan 

Dals-Eds kommun och Polisområde Fyrbodal Öst har undertecknats och 

gäller under 2017 och därefter tillsvidare. Syftet med överenskommelsen är 

att fortlöpande utöka, fördjupa och utveckla samverkan mellan kommunen 

och polisen. Utifrån den lokala problembilden ska löften ges på en fokuserad 

inriktning och konkreta aktiviteter. Polisen och Dals-Eds kommuns 

medborgarlöfte innebär fokus på vad som framkommit i medborgardialogen 

och tre målområden; Mer synlig polis, Migration och integrationen 

främjande arbete och Trafiksäkerhetsarbete. Inom varje område upprättas en 

aktivitetsplan där kommunen respektive polisen beskriver vad som ska 

uppnås vilket ska ske i början av 2017.  

 

Bedömning görs om att det är inom ramen för samverkan och dialog med 

polisen som det finns bäst förutsättningar att skapa dels en ökad 

polisnärvaro i kommunen och dels en lokal prägel på polisens insatser. Med 

t ex målet Mer synlig polis, finns dessutom möjligheter att följa upp om 

polisens närvaro ökat under året. Därutöver gäller att politiskt försöka 

påverka på regional och nationell nivå.  

 

Beslutsförslag 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besvara motionen 

genom att i fortsatt dialog och samverkan med polisen, sträva efter 

fortsatt ökad polisnärvaro i kommunen och fokus på insatser som 

överensstämmer med den gemensamma problembilden i Dals-Eds 

kommun.  

Expedieras till 

KF 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9(22) 

Sammanträdesdatum 

2017-05-03 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 46 Dnr 2017-000100 253 

Försäljning av mark - Ullerön 1:30 

Sammanfattning av ärendet 

Fastighetsförvaltare har under mars 2017 fört förhandlingar med ägaren till 

Ullerön 1:31 om utökning av dennes fastighet enligt bifogad skiss. Syftet är 

att skaffa sig en större bostad på fastigheten, antingen genom utbyggnad eller 

nybyggnad eller både och, i avsikt att bosätta sig här. Den aktuella marken 

ligger utanför planlagt område och agerar som en skyddszon mellan bostäder 

och industri.  

 

Köparen har tydligt upplysts om potentiella begränsningar vad gäller 

byggande och har redan haft en första kontakt med Plan- och 

Byggnadskontoret. Varken Tekniska kontoret, Plan- och Byggnadskontoret 

eller Lantmäteriet har något att erinra mot en försäljning av markerat 

område. 

 

Försäljningspriset,10 Kr./m2, är baserat på taxa beslutad av fullmäktige. 

Därtill kommer kostnad för fastighetsreglering. Fastigheten ligger utanför 

aktuellt VA-område. Avgift för anslutning av kommunalt VA kan tillkomma 

vid eventuellt utökande av verksamhetsområdet för VA. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse med skiss, fastighetsförvaltare 2017-03-20      

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar sälja rubricerad mark i enlighet med 

angivna förutsättningar ovan. Försäljningen förutsätter att skogen och 

dess värde omhändertas av kommunen. Kommunstyrelsens 

ordförande uppdras att teckna erforderliga handlingar. 

      

 

 

 

 

Expedieras till 

Fastighetsförvaltare 

KS ordf 
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§ 47 Dnr 2016-000318 042 

Årsredovisning Edshus 2016 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av Edshus AB:s årsredovisning, 

revisionsberättelse och granskningsrapport. Resultatet för år 2016 är positivt 

och uppgår till 2 172 kkr.  

 

Arbetsutskottet överlämnar åt kommunstyrelsen att föreslå kommunens 

ombud vid 2017 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 2016 

Revisionsberättelse, pwc auktoriserad revisor 

Granskningsrapport, lekmannarevisor utsedd av fullmäktige 

 

Beslutsförslag 

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

årsredovisning för 2016.  

 

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

årsredovisning för 2016 och utse Per-Erik Norlin (S) till kommunens 

ombud och Åke Jansson (C) som dennes ersättare vid 2017 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), Andreas Nilsson (M), Curt-Åke Sandberg (S) 

anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet.  

 

 

 

Expedieras till 

KF 
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§ 48 Dnr 2010-000175 003 

Särskilt ägardirektiv för Edshus AB 

Sammanfattning av ärendet 

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. Särskilt fokuseras på soliditetsmålet och 

Edshus åtaganden i samband med framtidens äldreboende som innebär att 

handlingsutrymme och likviditet behöver förstärkas för bolaget.  

 

Beslutsunderlag 

Förslag till ägardirektiv för Edshus AB 

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen uppdrar åt ekonomichef och ekonom Edshus att 

arbeta fram förslag till hur bolaget kan förstärka handlingsutrymme och 

likviditet för att uppnå soliditetsmålet.   

 

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige genomför översyn av ägardirektiv för Edshus AB 

och beslutar att inte genomföra några ändringar.  

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Ekonomichef 

Ekonom Edshus 

KF 
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§ 49 Dnr 2017-000145 001 

Inrättande av en samhällsbyggnadsförvaltning under 

kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

För att kunna utöva kommunstyrelsens ansvar effektivt och rättssäkert ställs 

det höga krav på att förvaltningsorganisationen har en ändamålsenlig 

struktur och ansvarsfördelning och att det finns relevant bemanning och 

kompetens för att kunna fullgöra alla uppdrag. Uppfattningen om vad som är 

en ändamålsenlig organisation förändras över tiden i takt med att behoven 

varierar. I nuläget är hela kommunorganisationen i behov av att genomgå en 

omfattande omställning inför framtiden, föranlett av ökande förväntningar 

från invånarna och minskande ekonomiska marginaler. Målet är att 

säkerställa god ekonomisk hushållning i ekonomi och verksamheter, genom 

att eftersträva en mer kostnadseffektiv drift av all verksamhet, utan att ge 

avkall på trygghet, hög kvalitet och god service för invånare, medarbetare 

och kunder i övrigt. 

 

Redan då efterträdaren till den förre tekniske chefen rekryterades under 

våren 2016 föddes tanken på att omvandla verksamheten Teknik & Service 

till en ny förvaltning under kommunstyrelsen, med benämningen 

samhällsbyggnadsförvaltningen. Därför döptes befattningen om till 

samhällsbyggnadschef. När nu denne är på plats sedan ett drygt halvår, och i 

full färd med att bygga upp sin nya organisation, så faller det sig helt 

naturligt att föreslå att även huvudverksamheterna AMI och 

räddningstjänsten integreras i den nya förvaltningen. Utöver att dessa båda 

verksamheter har en självklar plats i en samhällsbyggnadsförvaltning, så har 

de flera beröringspunkter med verksamheterna inom Teknik & Service, 

vilket bör underlätta samordningseffekter.  

 

Ytterligare en positiv effekt är att det som blir kvar av kommunstyrelsens 

förvaltning blir en mindre och mer homogen grupp centrala strateg- och 

stödfunktioner, med gemensamt uppdrag att stärka kommunledningen i det 

strategiska utvecklingsarbetet samt att tillgodose organisationens behov av 

stöd, service och styrning inom sina respektive kompetensområden. Denna 

förvaltning föreslås benämnas kommunledningsförvaltningen.  

 

Förslaget syftar till att stödja arbetet med kommunens utvecklingsmål genom 

en effektivare förvaltningsorganisation. Ärendet är kommunicerat med 

berörda verksamheter. MBL-förhandling har skett 20 april. 
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forts. § 49 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar: 

- att från och med den 1 juli 2017 inrätta en ny förvaltning, 

samhällsbyggnadsförvaltningen, med ansvar för verksamheterna Teknik 

& Service, Arbetsmarknad & Integration och Räddningstjänsten 

 

- att samhällsbyggnadschefen utses till förvaltningschef för den nya 

samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

- att resterande verksamheter under kommunstyrelsen ska utgöra en egen 

förvaltning, kommunledningsförvaltningen, med kommunchefen som 

förvaltningschef 

 

- att uppdra åt kommunchefen att ta fram ett förslag till reviderat 

reglemente för kommunstyrelsen, som tydliggör kommunstyrelsens 

samlade ansvar och hur det är fördelat mellan de båda förvaltningarna 

 

- att uppdra åt kommunchefen att ta fram ett förslag till ny 

delegationsordning för vardera kommunledningsförvaltningen 

respektive samhällsbyggnadsförvaltningen        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Kommunchef 

Samhällsbyggnadschef 

Samtliga nämnder för kännedom 
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§ 50 Dnr 2017-000155 000 

Aktieköp Inera 

Sammanfattning av ärendet 

Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla 

landsting och regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling av 

e-hälsa. Verksamheten riktar sig till både invånare och medarbetare inom 

vård och omsorg. Genom bolaget sker samverkan kring gemensamma 

lösningar, gemensam infrastruktur och stöd för digitalisering. Bland de 

gemensamt utvecklade tjänsterna finns till exempel 1177 Vårdguiden, UMO 

(Ungdomsmottagning på nätet) och Journal via nätet.  

Frågan om ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning för Inera AB har 

diskuterats under många år. Inte minst har företrädare för landsting och 

regioner uttalat sitt stöd för en förändring som innebär att verksamheten 

breddas och även omfattar kommunerna samt ger en närmare anknytning till 

SKL:s arbete med verksamhetsutveckling. Efter en omfattande förankrings- 

och beslutsprocess beslutade styrelsen för SKL den 7 oktober 2016 att 

godkänna att SKL Företag AB förvärvar merparten av aktierna i Inera AB. 

Samtliga landsting och regioner har sedan dess fattat beslut om att sälja 145 

av sina 150 aktier i Inera AB. Efter den formella tillträdesdagen 16 mars 

2017 kan nu landets kommuner erbjudas att köpa fem aktier vardera och bli 

delägare på samma villkor som landsting och regioner.  

Den ändrade inriktningen för bolaget finns formulerad i aktieägaravtal, 

bolagsordning och ägardirektiv. Styrningen över bolaget sker genom ägarråd 

och bolagsstämma. I bolagsstyrelsen finns 15 ledamöter, med politiska 

företrädare – sex från kommunsidan, sex från landsting/regioner samt tre 

tjänstemän. Hittills har Ineras verksamhet alltså varit inriktad på hälso- och 

sjukvårdsområdet, men genom det breddade ägandet ska bolaget kunna 

verka inom betydligt fler verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg 

och samhällsbyggnad.  

Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa 

tjänster från Inera AB, utan föregående upphandling (genom det så kallade 

Teckal-undantaget i upphandlingslagstiftningen). Som delägare kan 

kommunen också vara med och påverka utvecklingen av digitalisering i 

offentlig sektor. Ett breddat ägande ligger också i linje med SKL:s uppdrag 

att främja och stödja samverkan mellan medlemmarna i 

verksamhetsutveckling genom digitala lösningar.  

Aktieköpet innebär en utgift på 42 500 kr, som finansieras genom minskning 

av likvida medel.  
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forts. § 50 

      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunchef 2017-04-19      

 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

- att av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en 

köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet 

- att godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i 

aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.  
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§ 51 Dnr 9230  

Information till Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Hans Åkerlundh, samordnare för ombyggnationerna på Hagaskolan och 

Snörrumskolan, informerar om hur renoveringsprocesserna fortlöper. För 

Snörrumskolan är tidplanen tidigarelagd och innebär att renoveringarna är 

klara september 2017.  

Agneta Johansson, kommunchef informerar om omflyttning i kommunhuset 

för att skapa bättre förutsättningar för ökad service och effektivitet inom 

administrationen.  

Kommunstyrelsen återkopplar till boinflytandemöte för Edshus under 

gårdagen om bland annat behovet av uppsnyggning kring de nybyggda 

lägenheterna på Timmertjärn, samt behovet av förbättring kring 

trafiksituationen på Ängsvallevägen   

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(22) 

Sammanträdesdatum 

2017-05-03 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 52 Dnr 14270  

Rapport från Kommunalförbunden 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande informerar om direktionsmöte i Fyrbodal 

med bland annat kvartalsrapport, fast förbindelse över Gullmarn, 

Lysekilsbanan och dess framtid, samarbetsavtal om personliga hjälpmedel, 

information om verksamhetsplan 2018, remissen om förbundets framtida 

ekonomi och verksamhet.       

Direktionsmöte för Dalslands miljö- och energiförbund under morgondagen 

där Per-Erik Norlin deltar för kommunens räkning.  
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§ 53 Dnr 30418  

Anmälan av delegationsbeslut KS 170503 

Sammanfattning av ärendet 

Teknisk chef Per Andreasson 

 Dals-Eds kommuns tillfälliga lokala trafikföreskrifter att gälla på vår- 

och 

höstmarknaderna den 29 april 2017 och 7 oktober 2017. Delegation 

2017-35. 

 Yttrande gällande Påskparad den 15 april 2017– ansökan om tillstånd 

enligt ordningslagen och lokala föreskrifter. Delegation 2017-37. 

 Överlåtelse av grävtillstånd och TA-plan med nummer 170209-1- 

170209-4.  

Delegation 2017-38. 

 Yttrande angående ansökan att genomföra Postkodlotteriets event 

och TV-inspelning  

på torget i Ed. Delegation 2017-40. 

 Yttrande om Fredriksten challenge, tävling på väg eller uppvisning 

av fordon den 

27-28 maj 2017.  Delegation 2017-44. 

 Yttrande om undantag från trafikförordningen 2017-04-17 – bred 

transport.  

Delegation 2017-45. 

 Yttrande angående uppställning av informationsbuss/Stiftelsen 

Nyföretagarcentrum 

på Torget 2017-04-20. Delegation 2017-48. 

 Yttrande om undantag från trafikförordningen 2017-04-11 – bred 

transport. 

Delegation 2017-58. 

 

      Tf. Personalchef/Personalstrateg Jennie Strandberg Olsson 

 Beslut gällande lönetillägg för personal kopplat till lokal 

lärarlönesatsning (Lokalt lärarlönelyft). Delegation 2017-51. 

      

      Räddningschef Per Sandström 

 Yttrande om att ge medgivande till rengörning (sotning på fastighet) 

ED 1:168. Delegation 2017:36. 

 Yttrande angående ansökan att genomföra Postkodlotteriets event 

och TV-inspelning  

på torget i Ed. Delegation 2017-41. 
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      forts. § 53 

 

 Yttrande angående tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

föreskrifter – Valborgsmässofirande med fyrverkerier den 30 april 

2017. Delegation 2017- 49. 

 Yttrande angående ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och 

lokala föreskrifter – Muddrag 22-23 juli samt Monsterrace 26-27 

augusti 2017. Delegation 2017-50. 

 Yttrande om att ge medgivande till rengörning (sotning på fastighet) 

Äng 2:34. Delegation 2017-59. 

 

Samhällsbyggnadschef Magnus Åkesson 

 Yttrande angående ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och 

lokala föreskrifter -bössinsamling på gator och offentliga platser 

inom alla kommuner i Västra Götaland 2017-03-10 – 2018-03-10. 

Delegation 2017-39 

 Avtal Sopmaskin. Delegation 2017-52. 

 

      Ekonomichef Lars Hustoft 

 Avtal – Omhändertagande av hushållsavfall. Delegation 2017-42. 

 Konvertering (omsättning) av lån med 12 Mkr. Delegation 2017-47. 

 

      Fastighetsförvaltare Claes Hellberg 

 Yttrande angående ansökan om tillstånd till tävling på väg eller 

uppvisning med fordon – Landegrensen 20 maj 2017. Delegation 

2017-43.. 

 Nyttjanderättsavtal del av Bälnäs 1:31. Delegation 2017-53. 

 Yttrande angående ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och 

lokala föreskrifter – Muddrag 22-23 juli 2017 samt Monsterrace 26-

27 augusti 2017. Delegation 2017-54. 

 Yttrande angående tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

föreskrifter – Valborgsmässofirande med fyrverkerier 30 april 2017. 

Delegation 2017-55. 

 Yttrande angående tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

föreskrifter för allmän sammankomst – Valborgsmässofirande den 30 

april 2017. Delegation 2017-56. 

 Yttrande angående tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

föreskrifter för allmän sammankomst - Nationaldagsfirande den 6 

juni 2017. Delegation 2017-57. 
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      forts. § 53 

 

      Kommunkansliet Anett Isaksson 

 Parkeringstillstånd 6 2017 – Sekretess enligt 26 kap 1 §. Delegation 

2017-46. 

Parkeringstillstånd 7 2017 – Sekretess enligt 26 kap 1 §. Delegation 

2017-60. 
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§ 54 Dnr 30419  

Meddelande KS 170503 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 17:14 

Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för år 2017. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 17:13 

Kommunal fastighetsavgift, prognos 2018. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 17:12 

En ny hälso- och sjukvårdslag. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 17:11 

Ändringar i Omställningsavtalet – KOM-KL. 

 

Socialnämnden/Dals-Eds kommun 

Socialnämndens Arbetsutskott § 56 2017-04-05 övriga frågor. 

Information om bl a att utbetalningarna av försörjningsstöd ökat kraftigt 

under mars månad. 

 

Fyrbodals kommunalförbund 

Sammanträdesprotokoll 2017-02-09. 

 

Dalslands Miljö & Energiförbund 

Sammanträdesprotokoll 2017-03-16. 

 

Diarienr KS 13/292.297 – FOKUS-nämndens AU 

Beslut § 21, 2017-03-28 – Lokaldisposition förskola. 

 

Diarienr KS 13/293.291 – FOKUS-nämndens AU 

Beslut § 19, 2017-03-28 – Grundskolans lokalbehov 2018. 

 

Diarienr KS 17/149.232 – Plan- och byggkontoret 

Underrättelse enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen – Bygglov för 

nybyggnad av förråd -ED 2:27. 

 

Diarienr KS 17/123.232 – Plan- och byggkontoret  

Meddelande enligt 9 kap 41 b § plan- och bygglagen (2010:900) – Bygglov 

för tillbyggnad av enbostadshus med uterum/veranda har beviljats på 

fastigheten - ÄNG 2:47. 
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forts § 54 

 

Diarienr KS 17/119.233 – Plan- och byggnadsnämnden 

Delegationsbeslut § 38, 2017-02-28 – Startbesked – Tidsbegränsat bygglov 

för nybyggnad av skolbyggnadsmodul - ED 1:25. 

 

Diarienr 17/119.233 – Plan- och byggnadsnämnden 

Delegationsbeslut § 26, 2017-02-24 – Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad 

av skolbyggnadsmodul - ED 1:25. 

 

Diarienr 17/103.231 – Plan- och byggkontoret 

Underrättelse enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen – Bygglov för 

nybyggnad av enbostadshus – ED 1:229 och ED 1:231. 

 

Diarienr 17/109.231 – Plan- och byggkontoret 

Underrättelse enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen – Bygglov för 

nybyggnad av två flerbostadshus (radhus) – ED 1:121. 

 

Diarienr 15/255.130 – Socialnämnden 

Beslut § 25, 2017-03-20 – Samverkansavtal ensamkommandeteam för 

kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Mellerud och Åmål.  

 


