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§ 25 Dnr 2017-000420 800 

Evenemangsmedel 2018 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutar 2018-01-31 § 3 att för del av evenemangsmedlen 

2018, inrätta ansökningsomgång under februari i enlighet med föregående 

års upplägg. Ärendet ska därefter beredas i dialog med utvecklingsenheten 

och med beaktande av de aktiviteter av evenemangskaraktär som i övrigt 

planeras under året samt med hänsyn taget till att aktiviteter under 

kulturveckan 2018 inklusive uppmärksammande av jubileumsåret som bland 

annat innebär att det är 300 år sedan Karl XII sköts till döds vid Haldens 

fästning och att Dalslands kanal firar 150 år, säkerställs.  

 

Ansökningsomgången är avslutad och trots kort ansökningstid har det 

inkommit ett stort antal ansökningar. Jämfört med 2017 så är 

förutsättningarna något förändrade då statliga bidrag har inkommit för att 

användas för barn och unga under sport-, påsk, höst och vinterlov samt under 

sommarlov, tidigare har vi endast fått bidrag för sommarlovssatsningar. 

Evenemangsansökningar som berör denna målgrupp kan nu istället hänvisas 

till dessa bidrag. Bokmässan och Kulturveckan har tidigare finansierats med 

medel som inte finns tillgängliga i år på grund av kommunens finansiella 

situation. 

Beredning har gjorts och förslag till fördelning av evenemangsmedel 2018 

föreligger. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kultur & fritidschef 2018-02-21      

Kommunstyrelsens beslut 

 

- att godkänna föreliggande förslag till fördelning av 

evenemangsmedel 2018.       

 

 

Expedieras till 

Kultur- och fritidschef 

Fastighetsförvaltare inkl. tjänsteskrivelse  
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§ 26 Dnr 2018-000033 041 

Budget och mål 2019, plan 2020-2021 

Sammanfattning av ärendet 

Budget- och måldokumentet är kommunens viktigaste styrdokument, genom 

vilket kommunfullmäktige styr den kommunala verksamheten. Budget- och 

Måldokumentet utgör en länk mellan kommunens vision, mål och det 

dagliga arbetet i verksamheterna. Utgångspunkten för resurstilldelningen är 

kommunfullmäktiges finansiella mål som kompletteras med bland annat 

demografiutveckling och kostnadsjämförelser mot standardkostnader.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 2015-03-18 § 11 att godkänna föreliggande 

Utvecklingsplan 2016-2018, innehållande kommunens styrmodell samt 

Vision, Finansiella mål och Utvecklingsmål med prioriteringar för perioden. 

Arbetet med kommunens vision och mål föregicks av utbildning, 

information och omvärldsanalys där nämndernas presidier och 

kommunledningen, deltog.  Kommunens styrning bygger i denna styrmodell 

på en målkedja med tre nivåer – Vision, Utvecklingsmål inklusive 

prioriteringar samt Verksamhetsmål. Tillsammans ska dessa bilda en helhet 

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

styrmodellen innebär förändringar främst i form av; färre mål, fokusering på 

vissa prioriteringar och decentralisering av målarbetet.  

 

Inför 2017 och 2018 har utvecklingsplanen lyfts upp till 

Kommunfullmäktige för fastställande för respektive budgetår för att 

tillsammans med kommunens finansiella mål ligga till grund för den fortsatta 

budgetprocessen. 

I och med att vi nu går in i en budgetprocess avseende verksamhetsåret 2019 

och vi dessutom går in i en ny mandatperiod föreslås att utvecklingsplanens 

mål och prioriteringar avseende perioden 2016-2018 även avser år 2019. 

Det mest naturliga är sedan att nya Kommunfullmäktige efter valet tar beslut 

om en ny utvecklingsplan som avser åren 2020-2023. 

Inför år 2018 gjordes en revidering av kommunens finansiella mål bland 

annat utifrån rådande uppdämda investeringsbehov i kommunen samt 

kommunens pågående arbete kring långsiktigt hållbar ekonomi och 

verksamhet, de finansiella målen föreslås även gälla för år 2019.      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ekonomichef 2018-02-05                           

Förslag Finansiella mål 2019, ekonomichef                               

Utvecklingsplan 2016-2018, kommunens styrmodell och mål för 

mandatperioden                                   



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(29) 

Sammanträdesdatum 

2018-02-28 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

forts. § 26 

 

Beslutsförslag 

Kommunfullmäktige beslutar 

- att anta finansiella målen för år 2019 inklusive beskrivning i enlighet 

med bilaga.  

 

- att fastställa utvecklingsplanen för år 2016-2018 att avse även år 

2019. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

KF 
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§ 27 Dnr 2018-000031 042 

Årsredovisning 2017 Dals-Eds kommun - Bokslut 

Sammanfattning av ärendet 

Prognosen för bokslutet visar totalt ett positivt resultat om 18,8 mkr. 

Årsredovisning 2017 – Bokslut för Dals-Eds kommun återkommer för 

beredning och beslut vid Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 mars 2018. 

Kommunchefen redovisar bokslut 2017 gällande KS 

kommunledningsförvaltningen. Resultatet per 31 december uppgår till en 

sammanlagd nettokostnad på 27 mkr, vilket är en positiv nettoavvikelse med 

1,8 mkr jämfört med budgeten på 28,8 mkr.  

Den samlade avvikelsen på 1,8 mkr är ett netto av ett antal mindre 

avvikelser, plus och minus. Vakanser inom tre enheter av fem har bidragit 

till överskottet, både i personalkostnader och övriga omkostnader.  

Den största enskilda avvikelsen är 0,5 mkr i överskott på utvecklingsanslaget 

på totalt 2,6 mkr, det är av engångskaraktär, liksom flertalet av övriga 

avvikelser.  

Kommunledningsförvaltningen har tolv förvaltningsmål inom de tre 

utvecklingsområdena attraktivitet – hållbarhet - delaktighet. Måluppfyllelsen 

är blandad, med 7 uppnådda mål, 4 delvis uppnådda mål och ett som inte är 

uppnått. Målen är långsiktiga och bedömningen av måluppfyllelse avser 

årets planerade prestationer och resultat, arbetet för ökad måluppfyllelse 

fortsätter under 2018. 

 

Samhällbyggnadschefen redovisar bokslut 2017 gällande 

samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningen har gjort ett positivt resultat 

om 9,4 mkr vilket framför allt beror på att de ackumulerade statsbidragen 

gällande ensamkommande barn tagits upp i årets resultat. Förvaltningens 

kostnader har blivit 10,1 mkr högre än beräknat vilka kan härledas till 

effekter av försäljning och om/nybyggnationer Hagalid och Edsgärdet samt 

kostnader för installation och hyra av moduler etc. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ekonomichef 2018-02-14                                                            

Tjänsteskrivelse kommunchef 2018-02-19                                                     

Årsbokslut 2017 – KS kommunledningsförvaltning                                                          

Bilaga1 – KS kommunledningsförvaltning årsbokslut 2017 – utfall 

driftbudget per enhet                                                                       
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Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef 2018-02-13                                  

Årsbokslut 2017 – KS Samhällsbyggnadsförvaltning    

      

Kommunstyrelsens beslut 

 

- Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelse och bokslut för 

KS kommunledningsförvaltning per 31 december 2017. 

- Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelse och bokslut för 

KS Samhällsbyggnadsförvaltning per 31 december 2017.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Kommunchef 

Ekonomichef 

Samhällsbyggnadschef 
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§ 28 Dnr 2018-000019 001 

Organisationsförändring inom ekonomiavdelningen Dals-Eds 

kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutar 2013-12-18 § 84 om organisationsförändring 

inom ekonomiavdelningen. Bakgrundet till detta var att dels minska 

sårbarheten avseende stödet till förvaltningarna samt att kunna frigöra tid för 

ekonomichefen att bland annat fokusera mera på de övergripande strategiska 

ekonomifrågorna. 

Tanken med den nya organisationen var att stödet till förvaltningarna skulle 

ske från ekonomiavdelningen och inte som tidigare från de egna 

förvaltningsekonomerna vilket i praktiken innebar att stödet inte skulle vara 

personberoende. Den nya organisationen trädde i kraft 2014-01-01 

och vi ser nu ett behov av att återigen titta över organisationen för att den ska 

vara så optimal och ändamålsenlig som möjligt. 

I dialog med förvaltningscheferna så har vi funnit att det mest effektiva 

utifrån styrning, ledning och prioritering av ekonomernas tid är att 

ekonomerna återigen organisatoriskt ligger under respektive förvaltning och 

direkt underställt respektive förvaltningschef. 

MBL förhandling § 11 har skett 2018-02-08. 

Tjänsteskrivelse från ekonomichef föreligger med finansiering samt risk och 

konsekvensbedömning          

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ekonomichef 2018-01-17      

Beslutsförslag 

Kommunfullmäktige beslutar 

- att tjänsten som förvaltningsekonom för FOKUS-förvaltningen från 

och med 1 april 2018 flyttas till FOKUS-förvaltningen. Samtidigt 

flyttas 60 % av de budgeterade personalkostnaderna för 

förvaltningsekonomen från kommunstyrelsen och 

ekonomiavdelningen till FOKUS-nämnden. 

 

- att förvaltningsekonomen för Socialförvaltningen från och med 1 

april 2018 flyttas till socialförvaltningen. Samtidigt flyttas 100 % av 

de budgeterade personalkostnaderna för förvaltningsekonomen från 

kommunstyrelsen och ekonomiavdelningen till Socialnämnden. 

    

Expedieras till 

KF 
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§ 29 Dnr 2018-000015 107 

Aktieägartillskott Edshus AB 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutar 2016-12-14 § 110 bland annat att sälja 

fastigheterna Edsgärdet och Hagalid till det kommunala bolaget Edshus AB 

med en total köpeskilling om 116,5 mkr. Detta var en följd av den externa 

utredning som tidigare gjorts och som visade att detta var det mest 

fördelaktiga i samband med ombyggnationerna av kommunens 

äldreboenden. 

 

Edshus AB:s köp av fastigheterna innebar dock att bolagets soliditet 

försämrades avsevärt och för att Kommunfullmäktiges ägardirektiv till 

bolaget där det bland annat framgår att bolaget ska ha en soliditet på minst 

10 % och som inte ska understiga 8 % ska uppnås så föreligger nu ett behov 

av ett aktieägartillskott om 6 mkr. 

 

Det är inte ovanligt att kommuner och landsting lämnar bidrag till ägda 

företag för täckning av i företagen uppkomna förluster. Bidragen kan ges 

regelmässigt och utgör då normala och förutsatta intäkter i företagets 

verksamhet. I andra fall ges bidrag ”på förekommen anledning”, dvs. när det 

finns behov att täcka över tiden uppkomna förluster, således när 

verksamheten i sig är olönsam. Bidrag kan också ges utan att dessa kan anses 

kopplade till uppkomna förluster men för att öka företagets soliditet och 

därigenom skapa bättre förutsättningar för den framtida verksamheten. 

Skillnaden mellan de olika typerna av bidrag påverkar hur de ska hanteras i 

redovisningen hos kommunen. 

 

Alla tillskott som sker för att täcka uppkomna underskott ska redovisas över 

resultaträkningen, såväl hos givare som hos mottagare. Det gäller oavsett om 

tillskotten sker regelmässigt eller vid enstaka tillfällen för att täcka 

ackumulerade underskott. 

 

Tillskott som ges till företag för att stärka företagets soliditet för framtiden 

och där syftet således inte är att täcka uppkomna eller planerade förluster 

ska, till skillnad från förlusttäckningsbidrag, bokföras över balansräkningen 

som ökning av posten aktier och andelar, på samma sätt som om tillskottet 

skedde genom nyemission. Hos mottagaren bokförs sådant tillskott direkt 

mot eget kapital. 

 

Ekonomichefen bedömer att ett aktieägartillskott till det kommunala bolaget 

Edshus AB är nödvändigt utifrån ovanstående och att detta ska redovisas 

över balansräkningen både hos kommunen och hos bolaget. Det innebär  
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forts. § 29      

 

således att utbetalningen endast påverkar kommunens likviditet och inte 

kommunens resultat. Finansiering av utbetalningen bedöms rymmas inom 

ramen för kommunens egen likviditet under förutsättning att de bidrag för 

ombyggnationer av skolorna som erhållits inte används för andra ej 

planerade investeringar eller amortering av kommunens låneskuld till den 

del som uppgår till 6 mkr. 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ekonomichef 2018-01-11      

      

Beslutsförslag 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

- att bevilja det kommunala bolaget Edshus AB ett aktieägartillskott 

om 6 mkr utifrån ovanstående förutsättningar. 

 

- att uppdra till kommunstyrelsen genom ekonomichef att verkställa 

utbetalningen efter att bolaget genomfört extra bolagsstämma 

avseende behandlingen av ovanstående. 

      

- att till kommunens ombud utse Martin Carling (C) till extra 

bolagsstämma i Edshus AB avseende ovanstående. 

Ombudet befullmäktigas, att vid Edshus extra bolagsstämma fatta 

beslut i enlighet med ovanstående beslut. 

 

           Jäv 

Carina Halmberg (S) anmäler jäv och deltar inte i beredningen och 

besluten i ärendet. 

 

      

 

 

 

Expedieras till 

KF 
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§ 30 Dnr 2017-000421 332 

Attraktiva och hållbara miljöer för lek och aktivitet - 

lekplatser 

Sammanfattning av ärendet 

Under 2017 görs en besiktning av kommunens lekplatser och i besiktningen 

framkom att lekplatserna har stora brister i utförande och säkerhet vilket 

kräver att frågan måste ses över i stort för att kunna upprätthålla säkerhet och 

attraktivitet.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 2017-12-13 § 153 att uppdra åt kommunkanslist 

att fortsätta bereda ärendet och återkomma med ett konkret förslag samt 

beräknad kostnad för den fortsatta utvecklingen. Som en del i beredningen 

har medborgardialog skett på kommunens hemsida där underlaget 

kommunicerats som ett förslag, förslaget har även varit uppsatt på 

anslagstavlan i Dals-Eds bibliotek. 

Kommunkanslist redovisar i tjänsteskrivelse 2018-02-01 de 

synpunkter/förslag som inkommit i samband medborgardialogen. 

De lekplatser som enligt förslaget ska vara kvar är utvalda med anledning av 

att de är placerade på platser som kan anses lämpliga för att ha en kommunal 

lekplats och där drift och underhåll kan samordnas med andra 

arbetsuppgifter på platsen.  

 Lekplatserna vid Sågtjärn, Centralbadplatsen och Håbols badplats har 

valts ut då de ligger i anslutning till kommunala badplatser och det 

blir därmed naturligt att det där finns en lekplats att tillgå.  

 Terassparken har valts ut då den ligger i ett centralt läge som blir en 

naturlig samlingspunkt för både invånare och turister.  

 Lekplatserna vid Fornstigen och Bygdesmedsvägen har valts ut då de 

ligger i Naturreservat Äng, vilket är ett naturskönt område med 

mycket historia. Det är också ett vanligt förekommande utflyktsmål 

för eleverna på Snörrumsskolan och tanken är att man kan använda 

området även till undervisning.  

Vidare behålls lekplatserna som ligger i anslutning till barnomsorg och 

skola, dock bör fastställas öppettider som tydligt framgår. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunkanslist 2018-02-01                                                

Medborgardialog med förslag inklusive karta 

      

Kommunstyrelsens beslut 

 

- att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att ta bort lekplatserna 

enligt förslaget samt att åtgärda de brister som finns på de 

kvarvarande lekplatserna snarast. 

- att förslaget används som styrdokument vid framtida utveckling av 

kommunens lekplatser. 

- att uppdra åt FOKUS-nämnden att fastställa tider för vilka 

barnomsorgens och skolornas lekplatser är öppna för allmänheten. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Samhällsbyggnadschef 

FOKUS 
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§ 31 Dnr 2018-000054 020 

Kompetenssäkring för digitaliseringsstrategins genomförande 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens pågående förändringsarbete enligt Strategin för långsiktigt 

hållbar ekonomi och verksamhet (LEV) är långsiktigt och det nuvarande 

arbetet planeras att fortsätta minst fram till och med år 2021. Vissa delar av 

utvecklingsprocessen kräver tillskjutande av resurser, framförallt personella  

i form av extra tid och/eller specialistkompetens. För det ändamålet har 

kommunfullmäktige avsatt särskilda medel i form av ett utvecklingsanslag 

på totalt 2,6 mkr, vars disposition beslutas årligen i samband med 

budgetprocessen. En del av utvecklingsanslaget, 800 tkr, har avsatts för 

kommunens fortsatta digitalisering, vilket är en av sju delstrategier inom 

ramen för Strategi för LEV. När förändringsarbetet startade på allvar i början 

av 2017 rekryterades en digitaliseringsstrateg på två år i form av en 

projektanställning, med uppdrag att ta fram en digital agenda för kommunen 

samt påbörja arbetet med dess genomförande.  

Lönekostnaden för digitaliseringsstrategen finansieras inom ramen för 

utvecklingsanslaget, vilket kommer att behövas mer eller mindre under hela 

perioden fram till år 2021, för att stödja förändringsarbetet. I budgeten för 

2018 ligger utvecklingsanslaget med i plan 2019-2020 och kommer föreslås 

att förlängas till år 2021. 

MBL information har skett den 8 februari 2018. 

Ajournering 

Kommunstyrelsen ajournerar sig under tio minuter. 

Beslutsunderlag 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-02-06 

     

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige beslutar att tillsätta en ny tillsvidaretjänst som 

digitaliseringsstrateg i Dals-Eds kommun samt att finansiering sker 

inom ramen för utvecklingsanslaget under åren 2019-2021. 

Reservation 

Monica Sandström (S), Jan-Gunnar Eliasson (S), Carina Halmberg 

(S), reserverar sig mot beslutsförslaget. 

Expedieras till 

KF 
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§ 32 Dnr 2018-000053 162 

Förstudie om Civilt försvar 

Sammanfattning av ärendet 

Riksdagens försvarsbeslut innebär en uppbyggnad av totalförsvaret. Bland 

annat väntas kommuner och landsting vara en del i uppbyggnaden. För 

kommunernas del i det civila försvaret bör arbetet inledas med en förstudie 

för att inventera behov, nuläge och åtgärder. I arbetet ska samverkan med 

Dalslandskommunerna eftersträvas. 

 

Riksdagens försvarsbeslut 2015 avser perioden 2016-2020 och innebär en 

uppbyggnad av totalförsvaret. Sommaren 2017 fattade regeringen ett beslut 

som innebär att kommuner och landsting nu väntas delta i uppbyggnaden. 

Deltagandet bör bland annat fokuseras på ökad kunskapen om totalförsvaret, 

kommunens uppgifter, deltagande vid övning, stärkt säkerhetsskyddet samt 

ökad robusthet i samhällsviktig verksamhet. 

 

Den 15 december 2017 redovisar Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap (MSB) till regeringen förslag till hur arbetet med krisberedskap 

och den återupptagna planeringen för det civila försvaret bör utvecklas inom 

kommuner och landsting. MSB menar att 2018-2020 bör vara 

kompetenshöjning gällande totalförsvar, stärkt säkerhetsskydd samt planer 

för den verksamhet som ska bedrivas under höjd beredskap. MSB föreslår att 

en överenskommelse om civilt försvar tecknas våren 2018 mellan SKL-

MSB. 

Den 20 december 2017 lämna Försvarsberedningen ett delbetänkande med 

överväganden och förslag för utveckling av det civila försvaret. Förslaget 

bereds inom Regeringskansliet. 

 

Under 2017 har kommunen fått ett bidrag för att återuppta 

totalförsvarsplaneringen. Perioden 2018-2020 kommer kommunerna att få en 

årlig ersättning från staten för arbetet, hur fördelningen sker är inte klart än. 

MSB har föreslagit att en överenskommelse mellan staten och SKL tas fram 

våren 2018. 

 

Dalslandskommunerna har tillsammans identifierat ett gemensamt behov av 

att arbeta tillsammans med uppbyggnaden av civilt försvar. Under senare år 

har kommunerna ägnat huvudfokuset åt fredstida krisberedskap. Kommande 

år behöver en tyngdpunktsförskjutning ske samtidigt som tidigare arbeten 

behöver omhändertas. Det är därför lämpligt att inleda arbetet med 

uppbygganden av det civila försvaret med en förstudie. Syftet är att inventera 

behov nuläge och åtgärder. I arbetet ska samverkan med 

Dalslandskommunerna eftersträvas.  
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forts. § 32     

 

Arbetet med uppbygganden av det civila försvaret bör inledas med en 

förstudie för kommunernas del. Syftet är att inventera behov, nuläge och 

åtgärder. I arbetet ska samverkan med Dalslandskommunerna eftersträvas. 

Överenskommelsen som föreslås tas fram, tidigare nationella beslut samt 

gällande är ett stöd för arbetet och dess prioriteringar. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse utvecklingsstrateg 2018-02-02      

      

Kommunstyrelsens beslut 

 

- att uppdra till säkerhetssamordnaren att göra en förstudie av hur 

Dals-Eds kommun ska bygga upp sin del i det civila försvaret. 

Samtliga förvaltningar ska vara säkerhetssamordnaren behjälpliga i 

förstudien. I arbetet ska samverkan med Dalslandskommunerna 

eftersträvas. Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2018. 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Kommunchef 

Säkerhetssamordnare 

Samtliga nämnder 
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§ 33 Dnr 2017-000449 480 

Uppdaterad bevarandeplan för Natura 2000-området 

SE0530041 - Tingvallamossen 

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen har 2017 ett uppdrag att uppdatera bevarandeplaner för länets 

Natura 2000-områden, den befintliga bevarandeplanen för området 

fastställdes 2005-08-15. I uppdraget ingår även att se till att områdena har 

tillräckliga skydd och skötsel. Tingvallamossen blev naturreservat 1987, men 

ombildades med uppdaterade föreskrifter år 2012. Området ligger inom 

riksintresse för naturvård, är klassat till högsta värdesklass i länets 

våtmarksinventering samt ingår i Myrskyddsplan för Sverige, vilken 

omfattar landets mest skyddsvärda myrar.  

 

Tingvallamossen är ett stort mossekomplex, med ett flertal ingående 

våtmarkstyper. Området har mycket höga ornitologiska värden, speciellt för 

häckande och rastande våtmarksfåglar, därtill har området betydelse för 

ytterligare en rad fågelarter. Förekomsten av såväl rikkärr som fattigare 

myrar ger myren höga botaniska värden, sett till sin helhet bedöms 

mossekomplexet vara förhållandevis orörd och myrens ekologiska 

funktioner bedöms intakta.  

 

Miljöstrategen bedömer i sitt yttrande 2018-01-18 att detta Natura 2000-

område utgörs av ett stort sammanhängande område, arealen har endast 

ändrats marginellt från 592 ha till 588,1 ha. Bevarandemålen och de 

särskilda bevarandeåtgärderna bedöms vara relevanta för de beskrivna fem 

naturtyperna: högmossar, öppna mossar och kärr, skogsbevuxen myr, rikkärr 

och taiga. Positivt är att länsstyrelsen öppnar för möjliga skötselåtgärder 

genom hävd såsom slåtter för att hindra igenväxning eller ”naturlig” störning 

såsom naturvårdsbränning. Åtgärder som i den tidigare bevarandeplanen inte 

varit lika tydligt uttalade.        

Beslutsunderlag 

Yttrande från Dalslands Miljö- och energikontor (DMEK) 2018-01-18      

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslaget till uppdaterad 

bevarandeplan för Natura 2000-området SE0530041 

Tingvallamossen.           

Expedieras till 

vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Dalslands Miljö- och energikontor samt handläggare 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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§ 34 Dnr 2018-000005 175 

Tillsynsplan enligt Lag om skydd mot olyckor och Lag om 

brandfarliga och explosiva varor för 2018 

Sammanfattning av ärendet 

Tillsynsplanen beskriver den regelbundna tillsynen som Dals-Eds kommun 

planerar att genomföra under 2018 enligt Lag (2003:778) LSO och Lag 

(2010:1011) LBE. 

 

Kommunen ansvarar för tillsynen över efterlevanden av dessa lagar med 

tillhörande föreskrifter.  

 

Tillsynsplanen är ett grundläggande dokument för räddningstjänsten och 

enligt handelsprogrammet skall en tillsynsplan antas för varje år. 

Tillsynsplanen beskriver de aktiviteter som utgör myndighetsutövning enligt 

LSO och LBE. 

  

     

Beslutsunderlag 

Räddningschefens tjänsteskrivelse 2018-01-04  

Tillsynsplan för Räddningstjänsten i Dals-Eds kommun 

      

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

- Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Tillsynsplan enligt Lag om 

skydd mot olyckor och Lag om brandfarliga och explosiva varor för 

2018.  

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Brandinspektör 
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§ 35 Dnr 2015-000138 008 

Förslag till ändrad organisering kring Brottsförebyggande 

frågor 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutar 2015-05-27 § 88 om ny organisation för lokalt 

brottsförebyggande råd, den nya organisationen skulle pågå under 2 år för att 

sedan utvärderas, vilket gjordes under våren 2017 samt att den presenterades 

för Kommunstyrelsens arbetsutskott. Sammanfattningsvis ansågs det största 

värdet med rådet handla om informationsutbyte och ömsesidigt stöd till 

varandra.  

Under 2016 kom en ny gemensam samverkansmodell från SKL, Polisen och 

nationella BRÅ. I modellen framhävs samverkan mellan kommun och Polis 

samt ett strukturerat arbetssätt för hur det brottsförebyggande arbetet bör 

utföras.  

Ett förslag har tagits fram av kommunchef och folkhälsostrateg till ny 

organisation för det brottsförebyggandet rådet och det brottsförebyggande 

arbetet utifrån värderingen och den nya samverkansmodellen. 

Samverkansmodellen bygger på att kommun och Polisen sammanställer en 

gemensam läges/problembild, beslutar om gemensamma prioriterade 

samverkansområden och ingår en samverkansöverenskommelse. Utifrån det 

arbetet utvecklas en gemensam åtgärdsplan och gemensamma 

medborgarlöften, för detta arbete behövs också en tydlig och hållbar 

organisation. 

 

Organisatoriskt föreslås följande: 

 

Arbetet bör från kommunens sida utgå från kommunstyrelsen eftersom det är 

ett övergripande och tvärsektoriellt arbete. 

 

1. En styrgrupp bestående av KS ordförande, Polisområdeschef, 

kommunchef, brottsförebyggande samordnare (tillika 

folkhälsostrateg), säkerhetssamordnare (inom KLF) och 

kommunpolis utgör en styrgrupp. I styrgruppen tas övergripande 

beslut såsom prioriterade områden för samverkan och 

resursfördelning.  

 

2. En beredningsgrupp bestående av brottsförebyggande samordnare, 

säkerhetssamordnare, kommunpolis och kommunens 

förvaltningschefer bereder beslut till styrgruppen. Beredningsgruppen 

gör åtgärdsplan, lägesbeskrivning/problembild, åtgärdsplan och följer 

upp arbetet. 
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forts. § 35      

 

1. Insatserna i åtgärdsplanen genomförs av en arbetsgrupp, verksamhet 

eller ansvarig person beroende på insatsens art. 

 

Förslaget innebär att det tidigare lokala brottsförebyggande rådet avskaffas. 

De behov som verksamheterna har av dialog med varandra kring 

brottsförebyggande och trygghetsskapande frågor kan tillgodoses genom  

både kontinuerlig kontakt med beredningsgruppen och vid ett par tillfällen 

om året ett gemensamt forum för dessa frågor. 
 

Finansiering av ny organisation sker inom ram. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse folkhälsostrateg 2018-02-05   

Utvärdering av lokala Brottsförebyggande rådet (BRÅ)    

      

Kommunstyrelsens beslut 

 

‒ att uppdra åt kommunchefen att inrätta och starta upp en organisation för 

det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i kommunen enligt 

föreslagen inriktning.  

 

‒ att den nya organisationen benämns Trygga Dals-Ed och ska ersätta det 

tidigare lokala brottsförebyggande rådet. 

 

‒ att återrapportering till kommunstyrelsen ska ske efter det första mötet i 

styrgruppen. 

      

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Kommunchef 

Folkhälsostrateg 
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§ 36 Dnr 2018-000007 511 

Dals-Eds kommuns lokala trafikföreskrifter inom tättbebyggt 

område 

Sammanfattning av ärendet 

Dals-Eds kommun har anlitat en konsult för att se över de lokala 

trafikföreskrifterna då nya bostadsområden har tillkommit samt att 

gränslinjerna för tättbebyggt område är delvis otydligt inritade i nuvarande 

kartor. Vidare behöver även smärre justeringar utifrån lämpligare 

utmärkning göras. 

De lokala trafikföreskrifterna bör utformas enligt de senaste allmänna råden i 

Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2015:60) och allmänna råd om lokala 

föreskrifter. 

Ett förslag till nya lokala trafikföreskrifter inom tättbebyggt område har 

utarbetats av konsult tillsammans med tidigare teknisk chef, förslaget har 

skickats på remiss till Trafikverket och Polismyndigheten. 

Kommunkanslistens bedömning 2018-01-31 föreligger. 

De lokala trafikföreskrifterna om tättbebyggt område i Ed och Håbol bedöms 

kunna träda i kraft omgående då ingen omfattande omskyltning krävs mer än 

att flytta nuvarande märken vid Håbols kyrka en kortare sträcka runt kurvan.    

      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunkanslist 2018-01-31  

Förslag – Dals-Eds kommuns lokala trafikföreskrifter om tättbebyggt 

område Ed 

Förslag – Dals-Eds kommuns lokala trafikföreskrifter om tättbebyggt 

område Håbol      

      

Kommunstyrelsens beslut 

 

- att godkänna lokala trafikföreskrifter om tättbebyggt område för Ed och 

Håbol enligt förslagen.  

- att dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 2018. 

      

Expedieras till 

Kommunkansliet för publicering i STFS och ortstidning 
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§ 37 Dnr 2018-000025 511 

Stopplikt utmed väg 2115, korsning med Timmertjärnsvägen, 

Dals-Eds kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Trafikverket Region Väst har inventerat gällande lokala trafikföreskrifters 

överensstämmelse med befintlig utmärkning och i detta arbete upptäckt ett 

antal förbuds- och väjningspliktsmärken som saknar föreskrift. 

Trafikverket Region Väst anser att korsningen Timmertjärnsvägen/södra 

sidan av väg 2115 bör regleras med stopplikt för fordonsförare från 

Timmertjärnsvägen som ämnar köra ut på väg 2115. Motiveringen är att 

sikten i korsningen är begränsad åt båda riktningarna på grund av att 

anslutningen ligger in i en kurva. Hastigheten på platsen är 50 km/h och 

årsmedeldygnstrafiken i korsningen uppgick vid mätning 2007 till ca 2 390 

fordon. 

Kommunkanslistens bedömning är att korsningen har begränsad sikt och bör 

regleras med stopplikt.      

      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunkanslist 2018-01-25 

Trafikverkets ansökan om stopplikt utmed väg 2115, korsning 

Timmertjärnsvägen 

      

Kommunstyrelsens beslut 

 

- att Dals-Eds kommun har inget att erinra mot ansökan om stopplikt 

utmed väg 2115, korsning Timmertjärnsvägen.   

      

 

 

 

 

 

Expedieras till 

vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Kommunkanslist 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se


 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22(29) 

Sammanträdesdatum 

2018-02-28 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 38 Dnr 2017-000453 700 

Samarbetsavtal för försörjning av nutritionsprodukter och 

förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunerna i Västra Götaland har sedan år 2000 ett samarbetsavtal med 

Västra Götalandregionen kring inkontinenshjälpmedel och distributionen av 

dessa. Det har funnits ett behov av att se över avtalet med fokus på att 

modernisera och anpassa ett avtal till dagsaktuella förutsättningar och 

utvecklingsbehov.   

Upphandlad försörjning av nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid 

blås- och tarmdysfunktionen för Västra Götalandsregionen och länets 

kommuner upphör 2018-04-30. Genom det föreslagna samarbetsavtalet 

inrättas ett samarbete mellan ingående parter avseende försörjning av 

ovanstående produkter med start 2018-05-01.                

Den 30 november 2017 beslutar direktionen i Fyrbodals kommunalförbund 

att rekommendera medlemskommunerna att anta samarbetsavtalet med 

Västra Götalandsregionen. 

Socialnämndens beslut 2018-01-30 § 8 föreligger och nämnden har inget att 

erinra och rekommenderar kommunfullmäktige att anta samarbetsavtal för 

försörjning av nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blås- och 

tarmdysfunktion 

      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse socialchef 2018-01-15 

Beslut socialnämnden 2018-01-30 § 8    

Samarbetsavtal för försörjning av nutritionsprodukter och 

förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion      

 

Kommunstyrelsens beslut 

- att anta samarbetsavtal för försörjning av nutritionsprodukter och 

förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion med start 1 maj 

2018. 

      

Expedieras till 

kansli@fyrbodal.se 

SN 

mailto:kansli@fyrbodal.se
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§ 39 Dnr 2016-000105 233 

Ombyggnad/upphandling av äldreboende Edsgärdet - 

BYGGD-2016-26.235 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutar 2016-12-14 § 110 att överlåta fastigheterna 

Edsgärdet och Hagalid till Edshus AB dessutom beslutas att göra årliga 

avstämningar mellan kommunen och Edshus AB utifrån bland annat 

underhållsplaner.       

En avstämning görs 2018-02-01 och Edshus AB redovisar ett positivt 

resultat för de båda lokalerna på 1 434 000 kronor minus 

avskrivningskostnader för asfaltering.  

Det positiva resultatet beror framförallt på att vaktmästarkostnaden varit 

betydligt lägre än beräknat.  

Då det återstår många behov att tillgodose i fastigheterna förutom det som 

ingår i ombyggnationerna görs bedömningen att inte återföra några medel till 

kommunen 2017, utrymmet används istället för att fortsätta göra 

energibesparande åtgärder 2018. 

En ny avstämning görs under tidig höst för att se tendenser, därefter görs en 

årsavstämning vid 2018 års slut. Först då kan en ordentlig analys göras som 

löper över hela året och visar effekterna av de energibesparande åtgärderna.  

      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef 2018-02-01      

      

Kommunstyrelsens beslut 

 

- att godkänna överenskommelsen om att inte återföra några medel till 

kommunen 2017, utrymmet används istället för att göra 

energibesparande åtgärder 2018.      

      

 

Expedieras till 

Edshus AB 

Samhällsbyggnadschef 

Fastighetsförvaltare 

Ekonomichef 
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§ 40 Dnr 9230  

Information till Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden visar bildspel från Statisticon och utifrån det informerar om 

bland annat demografiska förändringar i Dals-Eds kommun och 

grannkommuner.     
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§ 41 Dnr 14270  

Rapport från Kommunalförbunden 

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden informerar från Fyrbodals kommunalförbunds möte den 15 

februari 2018.  

 

Dalslands miljö- och energiförbund har haft ett samverkansmöte.      
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§ 42 Dnr 33064  

Anmälan av delegationsbeslut KS 180228 

Sammanfattning av ärendet 

 

KS ordförande Martin Carling/kommunchef Agneta Johansson 

 Fullmakt för genomförande av upphandling inom ramen för 

informationssäkerhetsprogrammet 2020 - Delegation 2018-11. 

 

Samhällsbyggnadschef Magnus Åkesson 

 Ansökan om dispens från lokal trafikföreskrift – Delegation 2018-07. 

 Ansökan om dispens från lokal trafikföreskrift – Delegation 2018-08. 

 Ansökan om dispens från lokal trafikföreskrift – Delegation 2018-09. 

 Yttrande om undantag från trafikförordningen – Delegation 2018-12. 

 Yttrande om cykeltävling Ladies Tour of Norway –  

Delegation 2018-13. 

 Ansökan om grävtillstånd i allmän platsmark – Delegation 2018-20. 

 Yttrande angående tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

föreskrifter att arrangera marknadsdagar 28 april samt 13 oktober 

2018 – Delegation 2018-22. 

 

Personalchef Veronica Husberg 

 Beslut gällande lönetillägg för uppdrag kopplat till klassläraransvar – 

Delegation 2018-10. 

 Protokoll 2018-01-24 MBL § 11 – tillsättande av ny IT-chef – 

Delegation 2018-16. 

 Protokoll 2018-01-24 MBL § 11 – förändrade arbetsuppgifter för 

nuvarande IT-chef 

Delegation 2018-17. 

Brandinspektör Per Sandström 

 Beslut om att fastighetsägaren själv får utgöra rengöring av 

förbränningsanordningar med tillhörande rökkanal – Ed 1:69 – 

Delegation 2018-14. 

 Tillståndsbevis gällande hantering av brandfarlig vara - Ed 1:25 –  

Delegation 2018-19.  

 Yttrande angående tillstånd enligt ordningslagen och lokal 

föreskrifter att arrangera marknadsdagar 28 april samt 13 oktober 

2018 – Delegation 2018-21. 
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Handläggare Emma Larsson 

 Bostadsanpassningsbidrag – Delegation 2018-18. 

 

Kommunkansliet Jessica Olsson 

 Parkeringstillstånd nr 3 2018 – Delegation 2018-15. 
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§ 43 Dnr 33067  

Meddelande KS 180228 

Sammanfattning av ärendet 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 17:66 

Avtal om notkopiering inom de kommunala musik/kulturskolorna för 

kalenderåret 2018. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 18:2 

Arbetsdomstolens dom 2017 nr. 62 om arbetsgivarens 

förhandlingsskyldighet vid tillsättning av lägre chefsbefattning. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 18:3 

SKL har beslutat om kompensation för sänkt tjänstepension. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 18:4 

Information om extratjänster. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 18:5 

Budgetförutsättningar för åren 2018-2021. 

 

Sveriges kommuner och Landsting 

Meddelande från styrelsen nr 3/2018 – Överenskommelse mellan staten och 

SKL om stöd till jämställdhetsarbetet och kvinnofridsarbetet på lokal och 

regional nivå 2018-2020. 

 

Polismyndigheten/Polisregion Väst 

Anmälan om brand utan misstanke om brott Hagaskolan. 

 

Polismyndigheten/Polisregion Väst 

Anmälan om skadegörelse, Norra Moränvägen 6 C. 

 

Polismyndigheten/Polisregion Väst 

Anmälan om stöld genom inbrott i skola, förskola od, undervisningslokaler, 

Snörrumskolan. 

 

Regeringen/Miljö- och energidepartementet 

Regeringsbeslut 2018-02-08 – Överklagande i fråga om utvidgat strandskydd 

för Dals-Eds kommun. 

 

Dalslands Miljö- och Energiförbund 

Sammanträdesprotokoll 2018-02-08. 
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Diarienr KS 17/455.003 

Beslut Plan- och byggnadsnämnden 2018-01-24 § 5 – Ändring av 

delegationsordning. 

 

Diarienr KS 17/369.239 

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

för nybyggnad av sophus - Äng 3:84. 

 

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

för nybyggnad av sophus – Äng 3:85.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

      

 

 

 

 


