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§ 76 Dnr 2016-000294 730 

Remissutkast - Äldreomsorgsplan 2017 - 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Av Socialtjänstlagen framgår att kommunen ska planera sina insatser för 

äldre (SOL 5 kap 6§). Planeringen ska göras i samverkan med hälso- och 

sjukvården samt andra samhällsorgan och involvera brukarorganisationer. 

Äldreomsorgsplanen är ett instrument för att; styra, förändra och förbättra 

kommunens äldreomsorg samt redovisa kommunens ambitioner med 

uppsatta mål och konkreta aktiviteter för äldreomsorgen.   

 

Socialnämnden har givit socialchef i uppdrag att arbeta fram en ny 

äldreomsorgsplan. Under perioden 2017 till 2022 ska planen vara 

vägledande i de politiska och verksamhetsmässiga besluten, men också 

finnas med i det dagliga arbetet. Planen ska vägleda verksamheternas 

utveckling de närmaste åren. Socialnämnden har tidigare remitterat planen 

till berörda parter och kommunstyrelsen har inkommit med yttrande. Efter 

beaktande av yttranden föreligger härmed socialnämndens förslag till 

antagande av planen i kommunfullmäktige.  

 

Vid dagens sammanträde uppmärksammas att det statistiska underlaget i 

Äldreomsorgsplanen bygger på SCB:s prognos. I kommunens budgetarbete 

används Statisticons prognoser vilket bland annat ligger till grund för 

ramtilldelningar.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 2017-06-07 § 66 att återremmittera ärendet till 

socialnämnden för omräkning av beräkningsmodell med prognosutfall 

utifrån Statisticons prognos.  

Socialnämnden har därefter inkommit med reviderad Äldreomsorgsplan 

2017-2022. 

      

      

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige antar Äldreomsorgsplan 2017-2022 och 

godkänner planens programförklaring.  

 

 

Expedieras till 

KF  
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§ 77 Dnr 2017-000140 100 

Parlamentarisk grupp - Översyn av den politiska 

organisationen 

Sammanfattning av ärendet 

I samband med det förestående förändringsarbetet som kommunlednings- 

gruppen inlett en planering för, har fråga uppkommit om behovet av en 

genomlysning även av den politiska organisationen. Genomlysningen har 

skett via en parlamentarisk grupp som träffats vid tre tillfällen; 8 november, 

21 januari och 10 mars. Det första tillfället bestod av en introduktion i 

ärendet och uppdraget som ledde bland annat till att en SWOT-analys 

genomfördes som utgångspunkt för översynen. SWOT-analysen, 

innehållande även idéer och förslag till utveckling av såväl den politiska 

organisationen som förutsättningarna för delaktighet och inflytande i 

kommunen, har därefter använts som underlag och dialog med respektive 

partigrupp mellan mötena i den parlamentariska gruppen.  

 

Översynen har resulterat i dels ett antal idéer/inspel för att på olika sätt 

vitalisera och utveckla förutsättningarna för demokratin i organisationen och 

kommunen och dels några konkreta beslutsförslag för kommunstyrelsen att 

beakta i sin fortsatta beredning av ärendet. Kommunstyrelsens arbetsutskott 

har remitterat den parlamentariska gruppens idéer/inspel och konkreta 

beslutsförslag, till de politiska grupperna. Yttrande från partierna ska ha 

inkommit till arbetsutskottets sammanträde den 14 juni för vidare beredning.   

      

Beslutsunderlag 

Parlamentariska gruppen protokoll 2017-03-10 

Remissvar Liberalerna och Centerpartiet     

      

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar, i syfte att öka samverkan och samsyn 

mellan nämnderna, att bjuda in socialnämndens och FOKUS-

nämndens arbetsutskott till KSAU info som en stående punkt. Till 

dialog i andra sammanhang ska hela arbetsutskottet i nämnderna 

bjudas in, inte bara presidierna.  

 

- Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunkansliet att införa en 

kommungemensam klagomåls- och synpunktshantering via t ex en e-

tjänst som gör det möjligt för den berörda verksamheten att på ett 

strukturerat sätt fånga upp synpunkter och på det sättet utveckla 

verksamheten, samtidigt som det ska göras tydligt för politiken 
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forts. § 77 

 

vilka typer av klagomål och synpunkter som framförs genom 

förstärkt dialog mellan politik och förvaltning.  

 

- Kommunstyrelsen uppdrar vidare åt kommunkansliet att utreda 

förutsättningarna för att genomföra bättre uppföljning av fattade 

beslut; hur gick det, kan vi lära inför framtiden samt att effektivisera 

mötestider/former, t ex genom en sammanslagning av pensionärs- 

och handikappråden KPR och KHR.  

 

 

Beslutsförslag 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta för översynen av 

den politiska organsationen:  

 

- att inte utreda någon större översyn av den politiska organisationen 

utan att den nuvarande nämndsorganisationen kvarstår med samma 

antal företroendevalda i nämnder, styrelser och kommunfullmäktige.  

 

- att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda förutsättningar och 

konsekvenser av en flytt av kultur- och fritidsverksamheten från 

FOKUS-nämnden till kommunstyrelsen som en del i det pågående 

förändrings/utvecklingsarbetet. I utredningen ska även en förändring 

av förvaltningarna till en samlad central förvaltningsorganisation 

med nuvarande nämndstruktur, beaktas i utredningen.  

 

- att i syfte att vitalisera fullmäktiges sammanträden, genomföra 

följande åtgärder: inriktningsdebatter i samband med att ärenden 

inleds i kommunfullmäktige, använda politikercaféet i samband med 

kommunfullmäktiges sammanträde som ett forum för utvecklad 

medborgardialog, föredragning av ärenden, information från 

nämnderna samt att i möjligaste mån använda i förväg skriftliga 

frågor för bättre kvalitet i debatter. Fullmäktiges presidium ansvarar 

för att bevaka genomförandet av åtgärder för att vitalisera 

fullmäktiges sammanträden.  

 

- att uppdra åt den parlamentariska gruppen att arbeta vidare med en 

översyn av arvodesreglementet inför kommande mandatperiod.  
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Kommunfullmäktige föreslår även de politiska partierna att beakta de 

idéer/inspel som framförts från den parlamentariska gruppen för att lyckas 

med rekryteringen av nya politiker till uppdragen såsom: behov av bättre 

inskolning och stöd till nya politiker, att som politiker vara ute mer i andra 

sammanhang t ex evenemang och föreningsmöten för att möta medborgarna 

i vardagen med dagsaktuella frågor samt att bjuda in, inte bara 

partimedlemmar, till gruppmöten där mycket av de politiska diskussionerna 

förs och ärenden förbereds.  
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Kommunkansliet 
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§ 78 Dnr 2017-000075 000 

Strategi för minskat utanförskap 

Sammanfattning av ärendet 

I kommunens Utvecklingsplan 2016-2018 anges tre övergripande mål, 

Attraktivitet, Hållbarhet och Delaktighet. Vidare beskrivs det att kommunen 

aktivt skall arbeta för minskat utanförskap och verka för social, ekologisk 

och ekonomisk hållbarhet. Kommunstyrelsen har i uppdrag att arbeta för 

minskat utanförskap som är en prioritering inom målet Hållbarhet varför 

föreliggande strategi tagits fram.  

 

En arbetsgrupp bestående av medarbetare från olika kommunala 

verksamheter bildades under 2016 i syfte att ta fram ett förslag till 

handlingsplan. Alla förvaltningar har varit representerade i arbetsgruppen 

som remitterat verksamheterna för att komma in med förslag på aktiviteter 

inom sina verksamhetsområden. Strategin har därefter tagits fram efter 

genomförd remissrunda och förankrats i kommunchefens ledningsgrupp.  

 

Syftet med strategin för minskat utanförskap är att den ska fungera som en 

vägledning för att kommunens samtliga verksamheter lättare skall kunna ta 

fram och formulera mål och aktiviteter i sina respektive verksamhetsplaner 

för minskat utanförskap. Verksamheternas mål och aktiviteter blir således 

varje enhets handlingsplan. Arbetsgruppen för framtagandet av strategin 

kommer inledningsvis årsvis ha ansvar för att denna strategi följs, analyseras 

och utvecklas. 

 

Målgruppen för strategin finns i alla åldrar upp till 65 år och är här uppdelad 

i tre kategorier kopplade till tre olika typer av aktivitetsområden. 

Aktiviteter som förbereder för arbetslivet (0-15 år t. o. m gymnasievalet) 

Aktiviteter som underlättar inträde på arbetsmarknaden 

Aktiviteter för att behålla och kompetensutveckla befintlig arbetskraft 

 

Strategin är inte förenad med förslag om särskilda anslag utan förväntas ske 

inom respektive verksamhetsram. Ofta finns medel att söka från andra håll. 

Då kommunen inte har någon central funktion som har till uppgift att söka 

andra offentliga medel har alla verksamheter ett ansvar för att undersöka 

möjligheter till projektmedel. 

 

Strategin har varit föremål för en remissrunda hos socialnämnden och 

FOKUS-nämnden vars yttranden föreligger. Socialnämnden ansluter till 

socialchefens tjänsteskrivelse som bland annat innebär att målet för  

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8(30) 

Sammanträdesdatum 

2017-08-16 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

forts. § 78 

 

arbetslösheten bör vara en kontinuerlig sänkning av föregående mätpunktens  

resultat istället för som föreslås i strategin att arbetslösheten skall understiga 

snittet för riket med en procentenhet både vad gäller 18-64 år och 18-24 år.” 

Dessutom yrkar socialnämnden på medel för att täcka ökande kostnader för 

försörjningsstöd.  

 

FOKUS-nämnden ställer sig bakom strategin med tillägget om att det bör 

framgå tydligare på vilket sätt uppföljning av strategin kommer att ske.   

 

Efter inkomna yttranden har kommunstyrelsens arbetsutskott uppdragit åt 

arbetsgruppen att iaktta yttranden från nämnderna för revidering av strategin 

utifrån den del som avser tydligare beskrivning av hur uppföljningen ska gå 

till. 

      

Beslutsunderlag 

Strategi för minskat utanförskap, reviderad efter KSAU återremiss 

Tjänsteskrivelse strategi mot utanförskap 

Socialnämndens protokoll 2017-04-26 

FOKUS-nämndens protokoll 2017-04-25 

      

Beslutsförslag 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till 

Strategi för minskat utanförskap. Kommunstyrelsen har ett särskilt 

ansvar att följa och utvärdera arbetet. 
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KF 
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§ 79 Dnr 2014-000044 350 

VA-anläggning i Nössemark 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet kring utbyggnad av nytt verksamhetsområde VA Nössemark har 

pågått under en längre tid. Redan 2001 påbörjades utredningar om 

utbyggnad på initiativ av plankommittén som vid den tiden initierade 

planarbete i form av en FÖP. Från denna tidpunkt har kommunen fattat en 

rad beslut både för och emot en utbyggnad. I september 2007 beslutade 

kommunfullmäktige att inte bygga ut VA Nössemark på grund av redovisade 

taxekonsekvenser. 

 

Utifrån att kommunen åter identifierat ett behov att utreda hur VA-

förhållandet i Nössemark ska ordnas, baserat på LAV (lag om allmänna 

vattentjänster) 2006:412, beslutade kommunstyrelsen den 5 mars 2014 att 

uppdra åt teknisk chef att genomföra fortsatt utredning.  

 

Teknisk chef redovisar utredningsförfarandet via tjänsteskrivelse 2017-06-07 

och presenterar förslag till fortsatt process för kommunstyrelsen att ta 

ställning till. Den tekniske chefens bedömning är att de slutsatser som 

framkommer i utredningen bör vägas in i resonemanget kring VA i 

Nössemark innan beslut tas om ett eventuellt nytt verksamhetsområde i 

Nössemark. I § 6 i LAV 2006:412 står det ”om det med hänsyn taget till 

skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning 

eller avlopp i ett större sammanhang (20-30 fastigheter) för en viss befintlig 

eller blivande bebyggelse”. Det behöver därför klarläggas om det föreligger 

påverkan av människors hälsa eller miljö genom undersökningar och 

utredningar i form av provtagning och inspektion av anläggningar i området 

samt recipient.  

 

Dessutom har regeringen beslutat tillsätta en utredning som ska se över hur 

lagen om allmänna vattentjänster kan ändras så att det inte alltid är 

kommunen som ska ansvara för vatten och avlopp i ett verksamhetsområde. 

Utfallet av den utredning som initierats av regeringen är därför också av stor 

vikt för detta beslut. 
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Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt tekniska kontoret att utreda 

kärnfrågan för att klarlägga om Nössemark är ett § 6 område med 

avseende på att risk för människors hälsa eller miljön föreligger på 

befintliga fastigheter. Dialog med miljökontoret ska ske i den 

fortsatta utredningen. Upphandling av konsulter kan bli aktuell för 

uppdraget. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Teknisk chef 

Dalslands Miljö- och Energiförbund 
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§ 80 Dnr 2017-000219 700 

Förslag till lag om elektriska cigaretter och 

påfyllningsbehållare  

Sammanfattning av ärendet 

Regeringen föreslår i proposition 2016/17:132 (bilaga 1) en reglering av 

marknaden för e-cigaretter. Regeringens förslag till beslut och den nya 

lagens ikraftträdande ligger inom en mycket kort tidsperiod (2017-07-01). 

För att inte hamna i en situation där inte någon myndighet inom kommunen 

har att hantera anmälningar, tillsyn och avgifter föreslår Samordnad 

Alkoholhandläggning i Dalsland att komma med förslag på uppdaterade 

riktlinjer, tillsynsplan samt delegering av beslut med anledning av den nya 

lagen om e-cigaretter. 

 

I propositionen Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser 

om e-cigaretter (Regeringens proposition 2016/17:132) föreslås en reglering 

av marknaden för e-cigaretter, med tillbehör som i stort sett överensstämmer 

med nuvarande Tobakslag (TL). 

 

Kommunfullmäktige har att utse den nämnd som ska tilldelas 

tillsynsansvaret för den nya lagstiftningen och vilka avgifter som ska gälla. 

Socialnämnden har idag tillsynsansvaret för serveringstillstånd enligt 

alkohollagen, vilket även omfattar folkölsförsäljning i butik och servering av 

folköl, samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen. Det omedelbara 

tillsynsansvaret för dessa ansvarsområden ligger idag på  

Samordnad Alkoholhandläggning i Dalsland enligt delegeringsbeslut. 

 

Socialnämndens arbetsutskottsförslag till socialnämnden föreligger.  

           

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, under förutsättning 

att riksdagen beslutar i enlighet med regeringens proposition i ärendet: 

 

- att socialnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter avseende lagen 

om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare 

 

- att en ny produktgrupp, e-cigaretter, införs i avgiftssystemet med en 

avgift om 2000 kr vid försäljning av endast denna produktgrupp eller 

vid försäljning av två grupper (tobak och e-cigaretter) 3500kr samt 

vid alla tre grupper (folköl, tobak och e-cigaretter) 4500 kr 
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forts. § 80 

 

- att socialnämnden uppdras att för egen del besluta, under 

förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, att uppdra åt 

Samordnad Alkoholhandläggning i Dalsland att komma med förslag 

på uppdaterade riktlinjer, tillsynsplan samt delegering av beslut med 

anledning av den nya lagen om e-cigaretter.  
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§ 81 Dnr 2017-000197 700 

Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel 

Sammanfattning av ärendet 

Ledningsrådet för hjälpmedel har på uppdrag av den Politiska berednings- 

gruppen och samrådsorganet (SRO)tagit fram ett förslag till Samarbetsavtal  

för försörjning av personliga hjälpmedel. Målet med samarbetsavtalet och en  

gemensam hjälpmedelsförsörjning är att patienter i Västra Götaland på lika  

villkor ska få tillgång till funktionellt fullgoda hjälpmedel och god service  

oavsett bostadsort och huvudman. Samarbete kring hjälpmedelsfrågorna ska 

också ge en rationell verksamhet utan parallella organisationer. 

Samarbetsavtalet ska säkerställa en gemensam successiv utveckling av 

försörjningen av personliga hjälpmedel.  

 

Vårdgivarna och Hjälpmedelscentralen åtar sig att med transparens och 

öppenhet samarbeta ör att möjliggöra en gemensam hjälpmedelsverksamhet 

och medverka till att verksamheten utvecklas och bedrivs effektivt med hög 

kvalitet. Ledningsrådets rekommendation är att parterna tecknar ett 

tidsbegränsat  

avtal på tre år med start 2017-10-01 och gällande till 2020-09-30. Avtalsvård  

med kontinuerliga uppföljningar både avseende ekonomi, volym och kvalitet  

ska genomföras. Ekonomin ska följas upp årligen och en bredare uppföljning  

ska göras vart tredje år.  

 

Direktionen beslutade 2017-04-21 att rekommendera samtliga medlems- 

kommuner att teckna avtalet med VGR. Socialnämnden har berett ärendet.       

Beslutsunderlag 

Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel 

Specifikation gällande finansiell samverkan gällande samarbetsavtalet 

Specifikation gällande IT stöd gällande samarbetsavtalet 

Specifikation gällande samarbete och styrning gällande samarbetsavtalet 

      

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen godkänner samarbetsavtal för försörjning av  

personliga hjälpmedel och uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande 

att underteckna avtalet.  
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§ 82 Dnr 2017-000195 770 

Remiss - Förslag till överenskommelse och gemensam 

riktlinje för Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård mellan kommuner i Västra Götaland och Västra 

Götalandsregionen 

Sammanfattning av ärendet 

Vid årsskiftet 2017/18 träder en ny lag i kraft vars syfte är att ” främja en 

god vård och en socialtjänst av god kvalitet för enskilda personer som efter 

utskrivning från slutenvård behöver insatser från den kommunalt 

finansierade hälso- och sjukvården och/eller socialtjänsten och den 

landstingsfinansierade öppna vården. Lagen ska särskilt främja att en person 

med behov av samordnade insatser skrivs ut från den slutna vården så snart 

som möjligt efter det att den behandlande läkaren bedömt att personen är 

utskrivningsklar. Lagen gäller från 1 januari 2018 och ersätter nuvarande 

betalningsansvarslag. Överenskommelsen tydliggör huvudmännens 

gemensamma ansvar för en trygg och säker övergång till öppenvård och 

kommunal hälso- och sjukvård och/eller socialtjänst vid utskrivning från 

slutenvård. Den reglerar också parternas ansvar för samverkan och beskriver 

ansvarsfördelningen. ”  

 

Socialchefens förslag till yttrande 2017-06-12 föreligger. Ett svar per 

kommun kan lämnas och sista datum för att svara är 24 augusti 2017. 

Socialchefens yttrande lyfts vid socialnämndens sammanträden den 20 juni.  
      

      

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att kring rubricerad remiss, ställa sig 

bakom socialchefens yttrande som sitt eget. 
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§ 83 Dnr 2017-000226 045 

Tillfälligt lån - EDIT (Ett Dalsland I Tillväxt) 

Sammanfattning av ärendet 

Den lokala Företagarföreningen har under 2016/17 arbetat med olika 

frågeställningar i arbetsgrupper internt i styrelsen, där en av grupperna är en 

kompetensutvecklingsgrupp, KU. Detta är en konsekvens av att man ser att 

det är svårt att rekrytera personal till sina företag, speciellt där kompetens av 

viss karaktär är nödvändig. För att det ska bli lättare att höja kompetensnivån 

generellt i kommunen är samverkan avgörande. Att utbilda personal både 

från företag och kommun här i Ed, istället för att behöva skicka personal till 

städer, med kostnader för resa och logi, kan leda till flera fördelar. Att 

genomföra kurser tillsammans skapar mervärden i sig, samordningseffekten 

via en gemensam resurs skapar fler möjligheter och ett mer effektivt och mer 

positivt förhållningssätt till fortbildning. 

 

Nu är föreningen tillsammans med kommunen, på väg att skicka in en 

Leader-ansökan för finansiering av en halvtids samordningsfunktion, som 

blir spindeln i nätet mellan utbildningsanordnare, näringsliv och kommun. 

Detta är ett sätt att starta igång det hela, och projektet kommer att sökas 

utifrån den nybildade ideella föreningen EDIT (Ett Dalsland I 

Tillväxt), där även representanter från kommunen finns.  

 

Efter projekttidens slut är tanken att samordningsfunktionen ska finansieras 

av föreningens egen verksamhet. Detta kan ske dels via medlems-

/administrationsavgifter, men även via andra möjliga projektmedel, som 

kommer att sökas kontinuerligt enligt då gällande utbud. I första fasen med 

Leader-finansiering (2 år), är det dock en tidsförskjutning från det att 

kostnader har uppstått fram till att finansiering från Leader för dessa 

kostnader kan rekvireras. Denna tid uppskattas till ca 2-3 mån. och som mest 

6 mån. Därför finns behov av att Dals-Eds kommun lånar ut dessa medel 

fram tills dess att Leader betalar ut dem. Den kostnad som projektet kommer 

att ha handlar till största del om samordnarens arvode och vissa 

kringkostnader till detta enligt följande: 

 

Arvode projektledare/marknadsföring/redovisningstjänst 344 400 

25 % buffert (moms) 86 100 - Totalt 430 500 

Sammanlagt kommer föreningen att söka 1 258 000 kr under 2 år, fördelat på 

649 300 år 1 och 609 300 år 2. 
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forts. § 83 

 

Näringslivsstrategens tjänsteskrivelse föreligger. Eventuell tillfällig utlåning 

till föreningen bedöms rymmas inom ramen för kommunens befintliga 

likviditet. 

           

Beslutsförslag 

- Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta om ett 

tillfälligt lån om 430 500 kronor enligt näringslivsstrategens 

tjänsteskrivelse. Lånet ska löpa under projekttiden och regleras i 

särskilt upprättat avtal mellan kommunen och föreningen under 

förutsättning att bidrag beviljas från Leader. Ingen ränta ska utgå på 

utlånade medel. Ekonomichef och näringslivsstrateg uppdras att 

upprätta avtalet.  
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§ 84 Dnr 2017-000227 130 

Plan för nyttjande av integrationsmedel 

Sammanfattning av ärendet 

Dals-Eds kommun har under flera år arbetat för att säkerställa att det bedrivs 

ett kvalitativt och kostnadseffektivt integrationsarbete som syftar till att 

minska utanförskap och snabba på integrationsprocessen. Under de senaste 

åren har verksamheten ställts inför flera krav på snabb omställning, inte 

minst i samband med det ökade trycket på mottagandet av ensamkommande 

barn utan vårdnadshavare. 

 

Trots detta har man lyckats hushålla väl med de statsbidrag och medel som 

tillförts kommen. De medel som ännu inte använts kommer framledes 

behöva användas för att även fortsatt säkerställa en god och effektiv 

integrationsverksamhet. Nedan följer en behovsanalys utifrån nuläget som 

ligger till grund för en beräkning av kostnader i samband med kommunens 

fortsatta integrationsarbete.  

 

År 2018 

Aktivitet Belopp i tkr 

Praktiksamordnare 500 

Arbetsmarknadscoach 60 %                                                      300 

Köp av utbildningsplatser (ca 4-6 platser)                                400 

Diverse övriga omkostnader, fortbildning, utbildning osv. 100 

Totalt år 2018 1 300 

 

År 2019 

Aktivitet Belopp i tkr 

Praktiksamordnare 510 

Arbetsmarknadscoach 60 %                                                      300 

Köp av utbildningsplatser (ca 4-6 platser)                                400 

Arbetsledare (förstärkning inom 

samhällsbyggnadsförvaltningen för handledning av 

personer i målgruppen) 

600 

Diverse övriga omkostnader, fortbildning, utbildning osv. 100 

Totalt år 2019 1 910 
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År 2020  

Aktivitet Belopp i tkr 

Praktiksamordnare 530 

Arbetsmarknadscoach 60 %                                                      310 

Köp av utbildningsplatser (ca 4-6 platser)                                410 

Arbetsledare (förstärkning inom 

samhällsbyggnadsförvaltningen för handledning av 

personer i målgruppen) 

620 

Diverse övriga omkostnader, fortbildning, utbildning osv. 100 

Totalt år 2020 1 970 

 

Detta skulle således innebära att AMI, för att klara av att hantera det fortsatta 

uppdraget inom integrationen, under kommande 3 år (2018-2020) behöver 

5 180 tkr och därefter ytterligare ca 3 900 tkr under perioden 2021-2022, 

eventuellt något mindre om inflödet skulle minska eller avstanna helt. Det 

innebär en total summa på 9 080 tkr. Om antalet minskar drastiskt skulle en 

arbetsledare eller coach ev. kunna minskas utifrån ovan givna ram, vilket då 

också skulle innebära en mindre total kostnad under perioden 2021 -2022. 

 

Det finns dock en risk att socialtjänsten belastas mer under kommande år, 

dels på grund av ökad självinflyttning dels på grund av att fler går ut ur 

etableringen med eventuellt fortsatta behov under en övergångsperiod. Det 

vore därför klokt att öronmärka ca 300 tkr/år till IFO för att täcka eventuella 

ökade kostnader. Det skulle under samma 5-årsperiod innebära ytterligare 

1 500 tkr. Vidare har FOKUS-förvaltningen flaggat för att elever som idag 

går på Utsiktens gymnasium och tillhör gruppen ensamkommande barn har 

svårt att klara av traditionella gymnasieprogram. De skulle med anledning av 

detta vilja införa en extra satsning mot målgruppen under läsåret 2017/2018 

som i korthet innebär att de låter eleverna gå ett fortsatt år med stort fokus på 

svenskastudier i kombination med gymnasiekurser i yrkesämnen. För att 

klara av denna satsning skulle FOKUS-nämnden eventuellt behöva ett 

tillskott på 240 tkr/termin således 480 tkr totalt under 2017/2018. 

 

Enligt denna bedömning bör det säkerställas att medel motsvarande totalt 11 

060 tkr tillförs kommunstyrelsens arbetsmarknads- och integrationsenhet, 

socialnämnden samt FOKUS-nämnden under kommande femårsperiod. 
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forts. § 84 

 

AMI-chefens tjänsteskrivelse 2017-06-09 föreligger med bedömning av 

behov och fördelning enligt ovan. Med nuvarande bidragsnivåer kommer 

Dals-Eds kommun inte fortsättningsvis ha möjlighet att bygga upp en buffert 

på samma sätt som tidigare, vilket gör att kommunen även fortsatt bör 

hantera dessa medel med omsorg, och förvalta dem väl till nytta för 

målgruppen och för en ökad integration och ett minskat utanförskap. 

 

Det finns också anledning att beakta att förutsättningarna för 

ensamkommande/HVB-verksamheten förändras i lag vid halvårsskiftet 

2017, vilket bland annat kommer innebära mindre statligt stöd till 

kommunen.  

 

      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse AMI-chef, 2017-06-09 

      

 Beslutsförslag 

- Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att 

ovanstående bedömning ska ligga till grund för fördelning av sedan 

tidigare inkomna statsbidrag till kommunen avseende integration 

samt mottagande av ensamkommande flyktingbarn och att 

kommunstyrelsen genom ekonomichef fördelar bidraget till 

respektive verksamhet och år. 

En särskild uppföljning av hur medlen använts ska årligen ske till 

Kommunstyrelsen. 

- Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att även besluta att 

resterande medel om ca 5 mkr ska vara föremål för samma hantering 

som detta ärende och att detta ska ske i anslutning till 

budgetprocessen.  

      

 

 

 

 

 

Expedieras till 

KF 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(30) 

Sammanträdesdatum 

2017-08-16 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 85 Dnr 2017-000183 253 

Försäljning av mark - del av Ed 10:1 

Sammanfattning av ärendet 

Fastighetsförvaltare har sedan hösten 2016 fört förhandling med intressent 

kring försäljning av mark öster om den tidigare försvarsanläggningen och 

timmerhusen intill länsvägen. I ett senare skede har ytterligare en intressent 

kontaktat fastighetsförvaltare men efter diskussioner och överenskommelse 

med dessa båda har förslag till köpekontrakt tagits fram med den första 

intressenten JWS Nordic AB. Köparen avser bygga lokaler på marken för 

uthyrning samt eventuellt eget bruk. 

 

På det aktuella markområdet finns ca. 11 000 m2 planlagd tomtmark att 

sälja. Tomten ifråga är dock ej bildad utan tillhör kommunens Ed 10:1 varför 

en fastighetsreglering krävs. Försäljningspriset är 50 Kr/m2 enl. gällande 

taxa. Avgift för anslutning av VA tillkommer enligt gällande taxa. Förslag 

till köpekontrakt föreligger som i övrigt reglerar överlåtelsen.  

      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse med karta 2017-05-16  

Köpekontrakt fastighetsförvaltare 

     

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att avyttra aktuell tomtmark i enlighet 

med föreligga köpekontrakt samt uppdrar till tekniska kontoret att 

snarast efter kontraktskrivning genomföra erforderlig 

fastighetsreglering. 

 

- Kommunstyrelsen beslutar uppdra till kommunstyrelsens ordförande 

att teckna erforderliga handlingar. 

 

- Kommunstyrelen uppdrar till teknisk chef att initiera en diskussion 

med Trafikverket om trafiksituationen med anledning av 

etableringen. 
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§ 86 Dnr 2017-000263 214 

Varsel om uppstart av kommunedelplan vatten och avlopp 

och horing av planprogram för kommunedelplanen 

Sammanfattning av ärendet 

En remiss har inkommit från Aremarks kommun där Dals-Eds kommun har 

möjlighet att yttra sig om uppstart av kommunplan avseende vatten och 

avlopp samt samråd av planprogram för kommunplanen.  

Teknisk chef har varit i kontakt med Dalslands Miljökontor och utifrån det 

lämnas tjänsteskrivelse där Dals-Eds kommun inte har något att erinra.    

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse teknisk chef 2017-08-03 

      

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen ställer sig bakom remissvar från teknisk chef 

gällande Varsel om uppstart av kommunedelplan vatten och avlopp 

och horing av planprogram för kommunedelplanen, som sitt eget.      
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§ 87 Dnr 9230  

Information till Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsmarknads- och Integrationschef  informerar om 

ensamkommandeverksamheten. Den 1 juli 2017 fanns 26 personer inskrivna 

varav 10 med permanent uppehållstillstånd/PUT och 16 asylsökande. 

Kommunen har inte haft någon tillströmning av ensamkommande under den 

senare tiden. 

Asylprocessen är långvarig vilket innebär att personer som blir 18 år under 

processen övertas av Migrationsverket. Åldersbestämning görs med hjälp av 

röntgen och undersökningar utförs på vissa speciella kliniker. 

Under våren har Furan stängts och i nuläget finns Ängsvallen, Stationshuset, 

Timmerhusen, Boströms och Trolldalen kvar som HVB-hem/stödboende. 

Kommunchefen informerar om att Per Sandström har avsagt sig sin tjänst 

som räddningschef och kommer att övergå till att arbeta som brandinspektör. 

Tf. räddningschef är för närvarande Leif Kunell och under hösten kommer 

rekrytering att påbörjas av ny räddningschef. Ett avtal har skrivits med 

Bengtsfors kommun som gäller i första hand räddningschef i beredskap. 
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§ 88 Dnr 14270  

Rapport från Kommunalförbunden 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordföranden informerar om direktionsmöte i Fyrbodal  

då beslut fattades om Kommunalförbundets framtid och finansiering.      
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§ 89 Dnr 31275  

      Anmälan av delegationsbeslut KS 170816 

       Sammanfattning av ärendet 

Anmälan av delegationsbeslut 

 

Teknisk chef Per Andreasson 

 Nyttjanderättsavtal Ed 10:3>2. Delegation 2017-72 

 Yttrande om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter 

- Trivselkväll vid Timmerstugorna Ed - Världens barn 2017-06-

21. Delegation 2017-74. 

 Yttrande om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter 

- Sångstunder Terassparken 2017. Delegation 2017-75. 

 Ansökan om grävtillstånd i allmän platsmark - Engmovägen 8. 

Delegation 2017-77. 

 Ansökan om grävtillstånd i allmän platsmark - Ängkasevägen 

10. Delegation 2017-78. 

 Utökat grävtillstånd – Bälnäs 10:1. Delegation 2017-80. 

 Utökat grävtillstånd – Bälnäs 10:1. Delegation 2017-110. 

 Trafikanordningsplan - Arbete i telebrunn - Faktorsgatan 26. 

Delegation 2017-111. 

 

Räddningschef Per Sandström 

 Beslut om att fastighetsägaren själv får utgöra rengörning av 

förbränningsanordningar med tillhörande rökkanaler - Mon 1:48. 

Delegation 2017-73. 

 Yttrande avseende ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och 

lokala föreskrifter - Sångstunder i Terassparken sommaren 2017. 

Delegation 2017-88. 

 Yttrande avseende ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och 

lokala föreskrifter - Bakluckeloppis sommaren 2017. Delegation 

2017-89. 

 Yttrande avseende ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och 

lokala föreskrifter - Danstillställning Bästorp Nygårdsbanan den 

21 augusti 2017. Delegation 2017-101. 

 Yttrande avseende tillstånd för konsert/musikevenemang enligt 

ordningslagen och lokala föreskrifter - Countryfestival den 5 

augusti 2017 vid Timmerhusen. Delegation 2017-104. 
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§ 89 

 

Fastighetsförvaltare Claes Hellberg 

 Yttrande gällande terrängkörning - Muddrag 2017. Delegation 

2017-79 

 Yttrande avseende ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och 

lokala föreskrifter - Bakluckeloppis sommaren 2017. Delegation 

2017-81. 

 

Tf. Personalchef/Personalstrateg Jennie Strandberg Olsson 

 Beslut gällande lönetillägg för personal kopplat till lokal 

lärarlönesatsning (”Lokalt lärarlönelyft”). Delegation 2017-82. 

 Beslut gällande lönetillägg för uppdrag avseende ansvar för SBA 

arbetets upprätthållande och implementering av krisplan i 

organisationen. Delegation 2017-84. 

 Beslut gällande lönetillägg för uppdraget/delegation gällande 

schemaläggning/ändringar, schemaunderhåll gällande 

pedagoger, resurser och lärare. Delegation 2017-85. 

 Beslut gällande lönetillägg knutet till uppdraget för till två elever 

med komplexa behov - Lena Mattsson, Ulrika Camitz, Catarina 

Emery, Daniel Lundgren. Delegation 2017-86. 

 Beslut gällande lönetillägg knutet till uppdraget som 

Programsamordnare innefattande ledning, schemaläggning, 

planering, vikariefrågor mm - Karin Lindahl, Ulrika Camitz, 

Maria Johansson, Lisbeth Alfredsson. Delegation 2017-87. 

 Beslut gällande lönetillägg för personal kopplat till lokal 

lärarlönesatsning (”Lokalt lärarlönelyft”). Delegation 2017-91 

 Beslut gällande lönetillägg för personal kopplat till 

lärarlönelyftet. Delegation 2017-92. 

 

Samhällsbyggnadschef Magnus Åkesson 

 Bostadsanpassningsbidrag 2017. Delegation 2017-90. 

 Yttrande avseende ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och 

lokala föreskrifter - Trivselkvällar vid timmershusen med 

musikevenemang, allsång, kaffeservering sommaren 2017 - 

Gröne Backe Camping. Delegation 2017-98. 

 Yttrande avseende ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och 

lokala föreskrifter - Danstillställning Bästorp Nygårdsbanan den 

21 augusti 2017. Delegation 2017-103. 

 Yttrande avseende tillstånd för konsert/musikevenemang enligt 

ordningslagen och lokala föreskrifter - Countryfestival den 5 

augusti 2017 vid Timmerhusen. Delegation 2017-105. 
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§ 89 

 

Ekonomichef Lars Hustoft 

 Direktupphandling - Avtal e-fakturatjänster. Delegation 2017-93. 

 Direktupphandling - Produktavtal scanning. Delegation 2017-94. 

 Kontrakt upphandling, kommunens godkännanade FFU - 

Socionomer IFO - UH-2017-12. Delegation 2017-95. 

 Kontrakt upphandling kommunens godkännande Tilldelning - 

Socionomer IFO - UH-2017-12. Delegation 2017-96. 

 Rekrytering av redovisningsansvarig. Delegation 2017-106.  

 

Kommunchef Agneta Johansson 

 Yttrande avseende ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och 

lokala föreskrifter - Trivselkvällar vid timmershusen med 

musikevenemang, allsång, kaffeservering sommaren 2017 - 

Gröne Backe Camping. Delegation 2017-99. 

 Beslut om ställföreträdande kommunchef under perioden 2017-

07-06 - 2017-08-10. Delegation 2017-100. 

 Yttrande avseende ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och 

lokala föreskrifter - Danstillställning Bästorp Nygårdsbanan den 

21 augusti 2017. Delegation 2017-102. 

 

Kommunkansliet, Anett Isaksson 

 Parkeringstillstånd 10 2017 - Sekretess enligt 26 kap 1 §. 

Delegation 2017-70. 

 Parkeringstillstånd 11 2017 - Sekretess enligt 26 kap 1 §. 

Delegation 2017-71. 

 Parkeringstillstånd 9 2019 - Sekretess enligt 26 kap 1 §. 

Delegation 2017-76. 

 Parkeringstillstånd 12 2017 - Sekretess enligt 26 kap 1 §. 

Delegation 2017-83. 

 Parkeringstillstånd 13 2017 - Sekretess enligt 26 kap 1 §. 

Delegation 2017-97. 

 

Arbetsmarknads- och integrationschef Eva Sjötun 

 Rekrytering av praktiksamordnare till kommunens 

arbetsmarknadsenhet. Delegation 2017-107. 

 Rekrytering av sommarvikarier till verksamhet för 

ensamkommande flyktingbarn. Delegation 2017-108. 

 

Kost- och städchef Sara Ekelund 

 Rekrytering av kock. Delegation 2017-109. 
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§ 90 Dnr 31276  

      Meddelande KS 170816 

       Sammanfattning av ärendet 

Meddelande KS 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 17:27 

Ändringar i LAS 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 17:29 

Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i 

arbetsmarknadspolitiska insatser, BEA T, och Bestämmelser för 

arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning, BAL T med OFR:s 

förbundsområde Allmän kommunal verksamhet samt 

AkademikerAlliansen 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 17:30 

Tillämningsanvisningar – Tidig lokal omställning (TLO-KL) 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 17:31 

Arbetsdomstolens dom 2017 nr 23, angående barnmorskas vägran att 

medverka i abortvård 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 17:32  

Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2018 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 17:33  

Ändringar och tillägg i Huvudöverenskommelse – HÖK 16 – med OFRs 

förbundsområde Hälso- och sjukvård 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 17:34 

Arbetsdomstolens dom 2017 nr 33 om ändring i semesterförläggningen 

för fem barnmorskor 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 17:36 

Kommunerna är skyldiga att erbjuda lovskola för vissa elever 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 17:37 

Interimsavtal om kopiering i skolorna 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 17:38 

Arbetsrättsliga villkor vid upphandling 
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§ 90 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 17:39 

Studiestartsstöd. Ett nytt medel i kommunens rekryterande arbete till 

grundläggande och gymnasial vuxenutbildning. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 17:40 

Ny lag om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter, 

Meddelarskyldighetslagen (2017:151) 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Meddelande från styrelsen nr 

12/2017 

Överenskommelse om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Meddelande från styrelsen nr 

13/2017 

Förbundsavgift år 2018 till Sveriges Kommuner och Landsting 

 

Dalslands Miljö- och Energinämnd 

Sammanträdesprotokoll 2017-06-15 

 

Diarienr KS 17/276.170 – Polismyndigheten Väst 

Underrättelse om beslut till målsägande – Stöld genom inbrott i lastbil – 

Topperudsvägen 28, Ed 

 

Diarienr KS 17/276.170 – Polismyndigheten Väst 

Anmälan – Stöld genom inbrott i lastbil – Topperudsvägen 28, Ed 

 

Diarienr KS 17/254.100 – Polismyndigheten Väst 

Underrättelse om beslut till målsägande – Smitning trafikolycka – 

Hantverkaregatan, Ed 

 

Diarienr KS 17/261.100 – Polismyndigheten Väst 

Anmälan – Viltolycka älg, fordon – Hökedalen, Ed 

 

Diarienr KS 17/282.296 – Polismyndigheten Väst  
Anmälan och underrättelse gällande stöld genom inbrott i garage och bil 

- Edshus AB 

 

Diarienr KS 09/114.001 – Edshus AB 

Återtagning av uppsägning av avtal om fastighetsförvaltning 
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§ 90 

 

Diarienr KS 17/159.233 – Plan- och byggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 2017-05-31 § 49 - Beslut om 

byggsanktionsavgift för att ha påbörjat nybyggnad utan startbesked – 

ÄNG 10:1 

 

Diarienr KS 17/188.232 – Plan- och byggnadsnämnden 

Meddelande enligt 9 kap 41 b plan- och bygglagen (2010:900) – ED 2:8 

 

Diarienr KS 17/189.232 – Plan- och byggnadsnämnden 

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

2:150 

 

Diarienr KS 17/230.231 – Plan- och byggnadsnämnden 

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

2:63 

 

Diarienr KS 17/231.231 – Plan- och byggnadsnämnden 

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

1:157 

 

Diarienr KS 17/229.232 – Plan- och byggnadsnämnden 

Delegationsbeslut 2017-06-07 § 116 – Bygglov och startbesked – 

Bygglov för tillbyggnad av brandstation med väderskydd till 

reservkraftverk – ED 1:215 

 

Diarienr KS 17/228.232 – Plan- och byggnadsnämnden 

Delegationsbeslut 2017-05-30 § 106 – Bygglov och startbesked – 

Bygglov fasadändring – ED 1:193 

 

Diarienr KS 17/159.233 – Plan- och byggnadsnämnden 

Delegationsbeslut 2017-06-20 § 144 – Slutbesked – Tidsbegränsat 

bygglov för nybyggnad av skolbyggnadsmodul – ÄNG 10:1 

 

Diarienr KS 17/159.233 – Plan- och byggnadsnämnden 

Delegationsbeslut 2017-05-17 § 119 – Startbesked – Tidsbegränsat 

bygglov för nybyggnad av skolbyggnadsmodul – ÄNG 10:1 

 

Diarienr KS 17/281.233 – Plan- och byggnadsnämnden 

Delegationsbeslut 2017-07-25 § 165 – Bygglov och startbesked – 

Bygglov för anläggande av parkering, uppförande av mur och 

nybyggnad av reservkraftverk – ED 10:3 
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§ 90 

 

Diarienr KS 11/155.000 – FOKUS-nämnden 

Skrivelse angående digitala handlingar 

 

Diarienr KS 16/334.006 – FOKUS-nämnden 

Beslut 2017-06-20 § 47 – Revidering av sammanträdesdagar 2017 – 

FOKUS-nämnden 

 

Socialnämnden 

Beslut 2017-06-20 § 57 – Ansökan om statsbidrag hos Länsstyrelsen för 

Personligt Ombud (PO) 2017 

 

Diarienr KS 16/91.805 – Socialnämnden 

Beslut 2017-06-20 § 55 – Regelverk – Föreningsbidrag 

 

Diarienr KS 10/186.170 – Kommunledningskontoret 

Tjänsteskrivelse Kommunchef – Överenskommelse om Räddningschef i 

beredskap i Dals-Eds och Årjängs kommuner 

  

 

 

 

      

      

      

 

 

 


