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§ 44 Dnr 2018-000031 042 

Årsredovisning 2017 Dals-Eds kommun - Bokslut 

Sammanfattning av ärendet 

Den största utmaningen för hela kommunsektorn är finansieringen av 

framtidens kommunala verksamhet. Över tiden utgörs den viktigaste 

påverkansfaktorn för kommunens ekonomi och verksamhet av förändringen i 

befolkningens storlek och struktur. Under 2017 minskade folkmängden i 

Dals-Eds kommun med 14 personer, från 4 777 till 4 763 invånare. 

Befolkningen i kommunen blir i snitt allt äldre, bland annat har vi redan en 

andel invånare i åldrarna 65 +, som ligger 7 procent över riksgenomsnittet. 

 

Arbetsmarknadsläget är relativt bra i kommunen och har under perioden 

legat strax under rikssnittet. Antalet anställda i kommunorganisationen 

uppgick till 658 personer (523 tillsvidare- och 135 visstidsanställda). Jämfört 

med föregående år så är det en ökning med totalt 9 personer.  

 

Dals-Eds kommun redovisade 2017 ett resultat på 18,6 mkr, vilket jämfört 

med 2016 är en förbättring med 9,9 mkr. Resultatmålet om 2 % uppnås med 

råge. Totalt har drygt 100 mkr investerats under 2017 jämfört med planen på 

158 mkr. Flera projekt har kommit igång senare än planerat vilket innebär att 

dessa förskjuts till 2018.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har uppdragit åt personalavdelningen att 

redovisa analys av personalbokslutet till nästa arbetsutskott.  

Beslutsunderlag  
Årsredovisning Dals-Eds kommun 2017 

 

Kommunstyrelsens beslut 
- Kommunstyrelsen beslutar att för sin del godkänna förslaget till 

årsredovisning 2017 för Dals-Eds kommun och att årsredovisningen 

överlämnas till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.  

Beslutsförslag  
- Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisning 2017 för Dals-Eds 

kommun till kommunfullmäktige för beredning och föreslår 

kommunfullmäktige att avsätta 15,3 mkr av årets resultat till 

resultatutjämningsreserven (RUR).  

Expedieras till 

KF 
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§ 45 Dnr 2018-000058 480 

Uppdaterad bevarandeplan för Natura 2000-området 

SE0530141 - Långelidstjärnet 

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen hade 2017 ett uppdrag att uppdatera bevarandeplaner för 

länets Natura 2000-områden. I uppdraget ingår även att se till att områdena 

har tillräckliga skydd och skötsel.  

 

Den befintliga bevarandeplanen för området fastställdes 2005-08-15. Under 

sitt uppdrag 2017 såg länsstyrelsen ett behov av att uppdatera 

bevarandeplanen för området då arten 1081 – Bred gulbrämad dykare fått ett 

nytt svenskt namn – Bredkantad dykare samt att arten numer klassas som 

fridlyst. Dessutom såg man ett behov att tydligare specificera bevarandemål 

och förslag till åtgärder för att minska negativ påverkan på området. I övrigt 

är det ingen skillnad i befintlig och förslag till ny bevarandeplan för området. 

 

Länsstyrelsen önskar kommunens yttrande på förslaget senast 30 mars.  

 

Förslag till yttrande och bedömning föreligger från Dalslands miljökontor.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Dalslands miljökontor, 2018-03-09 

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslaget till uppdaterad 

bevarandeplan för Natura 2000-området SE0530141 

Långelidstjärnet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Länsstyrelsen 
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§ 46 Dnr 2018-000065 430 

Utökning av djur- och växtskyddsområde 

(fågelskyddsområde) inom Dalslands sjö- och kanalsystem i 

Dals-Eds kommun - dnr 511-28363-2017 

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen har upprättat ett förslag till utökning av djur- och 

växtskyddsområde (fågelskyddsområden) inom Dalslands sjö- och 

kanalsystem (DANO) till att omfatta även Kerstins holme, strax utanför 

Nössemark samhälle i Dals-Eds kommun. Förbudet innebär följande: Det är 

förbjudet för envar att årligen från och med den 1 april till och med den 31 

augusti landstiga på ön eller varaktigt vistas i vattenområdet inom 100 meter 

från stränderna till ön. Föreskriften utgör inget hinder för passerande 

vattenfarkost om alternativ saknas. 

 

Myndighetssamråd omfattar Dals-Eds kommun (KS) samt de myndigheter 

som Länsstyrelsen ska samråda med (enl 25 & 26 §§ förordning om 

områdesskydd),  däribland Dalslands miljö- och energiförbund. 

 

Störningar från det rörliga friluftslivet från främst kanotpaddling inom 

området under häckningsperioden bedömer Länsstyrelsen vara så betydande 

att ett skydd krävs. Länsstyrelsen anser att de gällande bestämmelserna 4 § 

artskyddsförordningen (2007:845) inte efterföljs i gällande område. Beslutet 

riktar sig till allmänheten vars rättigheter att använda mark- och 

vattenområden berörs inom fågelskyddsområdet. Inom det område som 

fågelskyddsområdet utökas med gäller samma bestämmelser som i det 

befintliga fågelskyddsområdet. Förbudet gäller inte markägaren, 

sjöräddningen, polisen, räddningstjänsten eller förordnad tillsynsman. 

Länsstyrelsen kan i särskilda fall medge dispens från bestämmelserna.  

 

Den 21 augusti 2017 inkom till Länsstyrelsen en skriftlig begäran från 

naturskyddsföreningen om en utökning av de befintliga djur- och 

växtskyddsområdena inom Dalslands sjö- och kanalsystem i Bengtsfors och 

Dals-Eds kommuner. Begäran gällde skydd av ön Kerstins holme i sjön 

Stora Le i Dals-Eds kommun. Naturskyddsföreningen har meddelat att det på 

den aktuella ön under många år förekommit lyckade häckningar av storlom. 

Sedan några år tillbaka har naturskyddsföreningen och aktiva ornitologer 

observerat att häckande fåglar har skrämts från boet av närgångna kanotister. 

 

Beslutsunderlag 

Bedömning och förslag till yttrande föreligger från plan- och byggkontoret 

samt miljökontoret.  
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forts. § 46 

   

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen har med anledning av att ärendet är i linje med 

översiktsplanering och naturvårdsprogram, inget att erinra mot 

förslaget till utökning av djur- och växtskyddsområde 

(fågelskyddsområde) inom Dalslands sjö- och kanalsystem att 

omfatta även ön Kerstins holme.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Länsstyrelsen 
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§ 47 Dnr 2018-000067 430 

Remiss - utkast till förvaltningsplan för Lundsneset 

naturreservat 

Sammanfattning av ärendet 

Fylkesmannen Östfold har utarbetat ett förslag till förvaltningsplan för 

Lundsnesets naturreservat och skickat planen för information till kommunen. 

Reservatet ligger direkt vid riksgränsen både söder och norr om Tresticklan 

Nationalpark och de båda områdena bildar en helhet med skyddade områden 

på ca 55 km2 skog, myr och vatten, en av det största sammanhängande  

skyddade området med intakt skog i södra Skandinavien. 

 

Bedömning och förslag till yttrande föreligger från Utvecklingsstrateg. 

Kommunen ser positivt på att området sköts då det tillsammans med 

Nationalparken Tresticklan bildar en helhet, där inte minst stugan i 

Budalsviken tillsammans med flera historiska värden spelar en stor roll för 

friluftslivet och turism. Södra Boksjön som ingår i Enningdalsälvens 

vattenråd ligger både i Sverige och Norge. Enningdalsälvens vattenråd ingår 

i Västerhavets vattendistrikt som Länsstyrelsen i Västra Götaland 

administrerar. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Utvecklingsstrateg, 2018-02-27 

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Dals-Eds kommun har inget att erinra mot förslaget till 

förvaltningsplan för Lundsnesets Naturreservat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Fylkesmannen Östfold 
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§ 48 Dnr 2018-000057 700 

Remiss - Betänkandet Ett fönster av möjligheter - stärkt 

barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (SOU 

2017:112) 

Sammanfattning av ärendet 

Regeringen beslutade den 24 november 2016 att tillsätta en särskild utredare 

med uppdrag att bland annat föreslå åtgärder för att stärka 

barnrättsperspektivet för barn som vistas i s.k. skyddat boende tillsammans 

med en av vårdnadshavarna samt förtydliga samhällets och enskilda aktörers 

respektive ansvar för barnen under tiden i det skyddade boendet. 

 

Handläggare hos socialnämnden i Dals-Eds kommun har deltagit i möten 

som anordnats inom ramen för utredningen och förmedlat sina erfarenheter 

och synpunkter från arbete med barn i skyddade boenden. 

 

Regeringskansliet har berett Dals-Eds kommun möjlighet att lämna 

synpunkter på ovanstående remiss. Svar ska ha inkommit till 

Socialdepartementet senast den 15 maj 2018. 

 

Bedömning och förslag till yttrande föreligger från IFO-chefen, 2018-02-15.  

Bedömningen består i att de förslag som läggs i betänkandet är väl 

genomtänkta och får sägas uppfylla intentionerna om ett stärkt 

barnrättsperspektiv för barn och unga som bor i skyddat boende tillsammans 

med en vårdnadshavare. Det finns ej heller något att invända mot den 

föreslagna tidpunkten för ikraftträdande av författningsändringar. 

 

De ökade kostnader som åtgärderna kan komma att medföra för Dals-Eds 

kommun bedöms bli marginella och kommer troligen att täckas genom 

ökade statsbidrag alternativt projektmedel. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse IFO-chef, 2018-02-15.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Dals-Eds kommun tillstyrker förslagen i SOU 2017:112 och 

överlämnar yttrandet till Socialdepartementet. 

 

 

Expedieras till 

Socialdepartementet 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9(24) 

Sammanträdesdatum 

2018-03-28 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 49 Dnr 2017-000436 750 

Revisionsrapport - Samverkan kring barn som far illa eller 

riskerar fara illa  

Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Dals-Eds kommun har de 

auktoriserade revisorerna genomfört en granskning av Samverkan kring barn 

som far illa eller riskerar att fara illa. Revisorerna har valt att granska hur 

kommunens socialnämnd och FOKUS-nämnd arbetar och syftet med 

granskningen är att undersöka om nämnderna har säkerställt goda 

förutsättningar för en ändamålsenlig verksamhet avseende det gemensamma 

arbetet kring barn som far illa eller riskerar fara illa. Revisorernas 

sammanfattande bedömning utifrån granskningen är att nämnderna delvis 

säkerställt ändamålsenlig samverkan. I granskningen framförs en rad 

förbättringsförslag och revisorerna önskar svar från nämnderna på vilka 

åtgärder som kommer att vidtas med anledning av granskningen.  

 

Nämndernas arbetsutskott har tillsammans överlagt kring 

förbättringsförslagen och båda arbetsutskottens mening är att 

förtydligade rutiner för samverkan mellan nämndernas verksamheter 

behövs, för att i möjligaste mån minska riskerna för barn att fara illa och 

risken för barn och unga att hamna i utanförskap. Förslag till 

samverkansformer har utarbetats och diskuterats i nämnderna och ska 

arbetas vidare med i de berörda verksamheterna utifrån socialchefens 

tjänstskrivelse 2018-03-12. Revisorerna har fått del av åtgärdsförslagen.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse socialchef, 2018-03-12 

Protokoll FOKUS-nämnden, 2018-02-21 

Protokoll socialnämnden, 2018-01-31 

Revisionsrapport Samverkan kring barn som far illa eller riskerar fara illa 

Kommunstyrelsens arbetsutskott s beslut 

 

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige tar del av revisionsrapport Samverkan kring 

barn som far illa eller riskerar fara illa. Kommunfullmäktige tar även 

del av nämndernas utvecklingsförslag om hur pågående samverkan, 

som redan finns mellan socialtjänst och skola, kan formaliseras och 

förstärkas ytterligare utifrån föreliggande revisionsrapport.  

Expedieras till 

KF 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(24) 

Sammanträdesdatum 

2018-03-28 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 50 Dnr 2018-000077 000 

Inbjudan till ägarråd för Inera AB 

Sammanfattning av ärendet 

Inbjudan till ägarråd för Inera AB den 5 april i Stockholm har inkommit. 

Möjlighet finns att delta via länk. Kommunen förväntas att till ägarrådet utse 

ombud som är formellt utsedda. Förslag lämnas om att utse kommunens 

digitaliseringsstrateg till ombud vid ägarrådet.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen utser digitaliseringsstrateg Anders Wockatz till 

kommunens ombud vid ägarråd för Inera AB den 5 april 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Anders Wockatz 

Inera 
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§ 51 Dnr 2016-000203 000 

Samverkansöverenskommelse och medborgarlöfte - Dals-Eds 

kommun och polisområde Fyrbodal 

Sammanfattning av ärendet 

År 2016 infördes en ny nationell samverkansmodell mellan varje enskild 

kommun och Polisens lokalpolisområde som innebär bl. a att parterna ingår 

en samverkansöverenskommelse. Utifrån samverkansöverenskommelsen ska 

en åtgärdsplan göras och ett medborgarlöfte formas. 

 

Kommunpolis och kommunens brottsförebyggande samordnare har 

tillsammans tagit fram en problembild/lägesbild som tydliggör vilka 

områden som kan vara föremål för samverkansinsatser i trygghetsskapande 

och brottsförebyggande syfte. I Dals-Eds kommun är det enligt statistiken 

tillgreppsbrott och trafikbrott de brottskategorier som har anmälts i störst 

utsträckning. Det är också i stor utsträckning dessa områden som 

medborgare och medarbetare både inom kommunen och Polisen har lyft 

fram vid dialoger.  

 

Folkhälsostrategens bedömning och förslag föreligger. Förslaget till 

samverkansöverenskommelse har beretts i beredningsgruppen för ”Trygga 

Dals-Ed” som består av kommunpolis, resurskommunpolis, 

brottsförebyggande samordnare, säkerhetssamordnare och 

förvaltningscheferna. Det har också beslutats i styrgruppen för ”Trygga 

Dals-Ed”, som består av Polisens kanslichef i Östra Fyrbodal, kommunpolis 

samt från kommunens sida kommunstyrelsens ordförande, kommunchef, 

säkerhetssamordnare och brottsförebyggande samordnare. Förslaget till 

samverkansöverenskommelse bedöms tillräckligt förankrat och väl 

underbyggt för att kunna antas av kommunstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänstskrivelse folkhälsostrateg, 2018-03-06 

Medborgarlöfte för Dals-Eds kommun 

Gemensam lägesbild inför prioriteringar 

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande förslag till 

samverkansöverenskommelse. Kommunstyrelsen beslutar även att 

uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna 

medborgarlöftet för 2018. 

Expedieras till 

KS ordf.  
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§ 52 Dnr 2015-000326 130 

Extra statliga medel för flyktingmottagning 2015 – 2016 – 

redovisning av medelstilldelning 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har vid tre tillfällen avsatt medel från det extra 

statsbidraget med anledning av flyktingströmmen under 2015/2016 till det 

lokala föreningslivet. De första två tillfällena har redovisats, så denna rapport 

gäller den sista utdelningen av 400 000 kr.  

 

Eftersom pengarna betalades ut i slutet av 2016 fick föreningarna använda 

dem även under 2017, varpå de skulle redovisas till kommunstyrelsen. 

Bidraget skulle fördelas proportionellt till de föreningar som tidigare fått 

medel och genomfört aktiviteter. Så gjordes i stort sett, undantaget att några 

av föreningarna vid det tillfället inte ansåg att man kunde göra mer, utan 

avstod sin del till förmån för andra föreningar som önskade göra mer/hade 

större belastning. 

 

Några av föreningarna har lite medel kvar och hur dessa ska hanteras 

behöver beslutas i kommunstyrelsen. Tjänsteskrivelse med förslag till 

fördelning föreligger från folkhälsostrateg. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse folkhälsostrateg, 2018-03-02   

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att Eds FF, Eds SK och Eds Atlet kan 

behålla de medel som finns över, under förutsättning att de används 

utifrån ursprungligt syfte.  

 

- Kommunstyrelsen beslutar vidare att de medel som finns över i 

föreningen Växtkraft betalas tillbaka till kommunen, för att sedan 

fördelas jämnt mellan Gamla Reals Bygdegårdsförening och 

Smyrnaförsamlingen. Folkhälsostrateg uppdras att verkställa 

fördelningen i enlighet med beslutet.  

 

Jäv 

Carina Halmberg (S) och Tommy Olsson (KD) anmäler jäv och deltar inte i 

handläggning och beslut i ärendet.  

Expedieras till 

Ekonomichef 

Folkhälsostrateg 
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§ 53 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 kvalitetsmässigt och kostnadseffektivt integrationsarbete som syftar till 

att minska utanförskap och snabba på integrationsprocessen. Inte minst 

under de senaste åren har det också varit viktigt att bedriva en verksamhet 

som har förmåga till snabba omställningar.  

 

De medel som ännu inte använts kommer framledes behöva användas för att 

även fortsättningsvis säkerställa en god och effektiv integrationsverksamhet. 

AMI-chef har sammanställt ett samlat behovsanalys som ligger till grund för 

en beräkning av kostnader i samband med kommunens fortsatta 

integrationsarbete. Behovsanalysen som avser åren fram till och med 2020 

beskriver att AMI behöver, för att klara av att hantera det fortsatta uppdraget 

inom integrationen, 5 180 tkr och därefter ytterligare ca 3 900 tkr under 

perioden 2021-2022, eventuellt något mindre om inflödet skulle minska eller 

avstanna helt.  

 

Utöver AMI:s behov har det också tagits höjd för eventuellt ökade kostnader 

för IFO med 300 tkr/år. Det skulle under samma 5-årsperiod innebära 

ytterligare 1 500 tkr. Vid årsskiftet inkom IFO i enlighet med detta med ett 

underlag för kostnader motsvarande 300 tkr för 2017. Vidare har FOKUS-

förvaltningen uttryckt att elever som går på Utsiktens gymnasium och tillhör 

gruppen ensamkommande barn har svårt att klara av traditionella 

gymnasieprogram. De införde med anledning av detta en extra satsning mot 

målgruppen under läsåret 2017/2018 som i korthet innebar att eleverna fått 

gå ett fortsatt år med stort fokus på svenskastudier i kombination med 

gymnasiekurser i yrkesämnen. För att klara av denna satsning räknade 

FOKUS-nämnden med att de eventuellt behöva ett tillskott på 240 tkr/termin 

således 480 tkr totalt under 2017/2018. 

 

Vid årsskiftet 2017-2018 visade det sig dock att endast två elever gått detta 

fortsatta år, och en av dem avslutades redan i början av året. Posten på 480 

tkr har således inte använts som planerat. Detta innebär att det finns medel 

kvar om FOKUS-förvaltningen ser behov av att omprioritera inför 2018. 

 

AMI-chefens bedömning är att det under perioden behöver säkerställas att 

medel motsvarande totalt 11 060 tkr tillförs kommunstyrelsens 

arbetsmarknads- och integrationsenhet, socialnämnden samt FOKUS-

nämnden under kommande femårsperiod i enlighet med den plan som 

föreligger. Det är dock viktigt med regelbundna avstämningar kring behoven  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

14(24) 

Sammanträdesdatum 

2018-03-28 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

forts. § 58 

 

för att säkra att medlen även fortsättningsvis hanteras med omsorg, och 

förvalta dem väl till nytta för målgruppen och för en ökad integration och ett 

minskat utanförskap.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse AMI-chef, 2018-03-12 

Tjänsteskrivelse verksamhetschef Utsikten, 2018-03-05 

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att ovanstående bedömning ska ligga till 

grund för fördelning och fortsatta/nya beslut av sedan tidigare 

inkomna statsbidrag till kommunen avseende integration samt 

mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Ekonomichef uppdras 

att fördela bidraget till respektive verksamhet och år. För FOKUS-

nämndens resursbehov på introduktionprogrammet spårintroduktion 

Utsikten, kan ej använda medel för ändamålet från 2017 

omprioriteras för behoven 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

AMI-chef 

Ekonomichef 

FOKUS 
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§ 54 Dnr 2018-000074 612 

Introduktionsprogrammet språkintroduktion Utsikten 

Sammanfattning av ärendet 

Asylsökande ungdomar, ungdomar med vissa tidsbegränsade 

uppehållstillstånd (TUT) och ungdomar som är papperslösa, har enligt 29 

kap. 3 § skollagen, enbart rätt till utbildning i gymnasieskola endast om de 

har påbörjat utbildningen innan de fyllt 18 år. Detta innebär att en elev inte 

har rätt att gå över till och påbörja utbildning på ett introduktionsprogram 

eller nationellt program från och med fyllda 18 år, även om eleven har 

påbörjat ett introduktionsprogram innan dess. Det finns dock inget som 

hindrar att kommunen ändå erbjuder utbildning på ett nationellt program 

eller introduktionsprogram till de ungdomar som fyllt 18 år.  Följden av ett 

sådant beslut blir då att inga medel från migrationsverket tilldelas 

kommunen för eleven utan kommunen får bekosta utbildningsplatsen.  

 

FOKUS-nämnden har 2018-02-21 uppdragit åt verksamhetschef Utsikten att 

vända sig till kommunstyrelsen för ett ställningstagande om rätten till 

gymnasieutbildning för asylsökande, ungdomar med vissa tidsbegränsade 

uppehållstillstånd (TUT) och ungdomar som är papperslösa över 18 års 

ålder, samt om det blir aktuellt, finansiering utifrån ställningstagande.  

 

Verksamhetschef Utsikten föredrar ärendet utifrån tjänsteskrivelse 2018-03-

08. För närvarande pågår handläggning i ärendet men det finns ännu inga 

beslut fattade i kommunerna inom Fyrbodal. Kommunen kan välja att fatta 

beslut ändå eller att invänta beslut och/eller samråd inom Fyrbodal i frågan.  

 

Beslutsunderlag 

FOKUS-nämndens protokoll, 2018-02-21 

Tjänsteskrivelse Verksamhetschef Utsikten, 2018-03-08 

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen avvaktar med beslut i ärendet tills samråd har skett 

med andra kommuner och att beslut i ärendet har fattats i andra 

kommuner i regionen. Ärendet återkommer för behandling på nästa 

sammanträde I kommunstyrelsen.   

  

Expedieras till 

AMI-chef 

FOKUS 

KS 2 maj 
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§ 55 Dnr 2017-000341 026 

Medborgarförslag - Inför friskvårdsdag istället för 

friskvårdstimme 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag har inkommit 2017-10-04 om att istället för 

friskvårdstimme anordna en friskvårdsdag där avdelningen tillsammans kan 

göra saker utomhus. Personalavdelningen har fått i uppdrag att utforma ett 

svar på denna del av medborgarförslaget. Tjänsteskrivelse med bedömning 

och förslag till svar föreligger från personalstrateg. År 2014 återinfördes 

friskvårdssatsningar för anställda i Dals-Eds kommun. Reglerna innebär 50 

kr/mån vid deltagande i sjukgymnastiken på Edsgärdet samt val mellan:  

 alt 1) Friskvårdsbidrag om max 500 kr/år för träningskort, simkort eller 

liknande 

 alt 2) Friskvårdstimme – en friskvårdstimme per vecka under arbetstid.  

 

Personalavdelningen menar att friskvårdssatsningen är uppskattad av 

kommunens anställda och konstaterar att friskvårdstimme inte behöver 

ställas mot förslaget om en friskvårdsdag. Våra verksamheter kan istället 

uppmuntras att ha friluftsliv som tema vid olika typer av aktivitet eller som 

del av t ex planeringsdagar. I det fall som förslaget om inrättande av 

Friluftsutvecklare skulle bli verklighet skulle våra verksamheter kunna få ett 

bollplan i planeringen och möjligen genomförande av friluftsaktiviteter.  

Finansiering av verksamheternas aktiviteter, planeringsdagar etc finansieras 

inom respektive verksamhets ram. 

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag - Inför friskvårdsdag istället för friskvårdstimme 

Tjänsteskrivelse personalstrateg, 2018-01-26 

 

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget enligt följande: 

Friskvårdssatsningen bedöms som uppskattad av kommunens 

personal och den del som gäller friskvårdstimman bör inte ersättas. 

Däremot ska det finnas möjlighet att använda tema som friluftsliv vid 

olika typer av aktiviteter eller som del av t ex planeringsdagar. KS 

genom personalavdelningen uppdras att komplettera reglementet för 

friskvård med en tydligare uppmuntran till verksamheterna om att 

använda friluftsliv som tema vid personalaktiviteter.  

Expedieras till 

KF 
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§ 56 Dnr 2017-000340 800 

Medborgarförslag - Utveckla friluftslivet i Dals-Eds kommun 

samt införa en tjänst som Fritidsutvecklare 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag har inkommit 2017-10-04 som går ut på att binda samman 

naturområdena Tresticklan och Heråmaden med vandringsleder och att 

upprätta ett naturrum vid Nordkas med bland annat timmerhus från området 

vid länsvägen samt inrätta en tjänst som fritidsutvecklare som skall 

samordna all utveckling av friluftslivet i kommunen tillsammans med 

näringslivet, lokala föreningar och övriga grupper och organisationer. 

 

Kommunfullmäktige har remitterat ärendet till kommunstyrelsen för 

beredning av medborgarförslaget som uppdragit åt kommunkansliet att 

upprätta förslag till svar på medborgarförslaget. Förslaget föreligger.  

 

Bedömning görs om att det finns behov av en mer samordnad och tydlig 

strategi med prioritering och underhållsplan för naturområdena och samlat 

informationsmaterial och skyltning kring lederna i kommunen. Detta arbete 

skulle kunna förstärkas med hjälp av en samordnande kraft, t ex i form av en 

friluftsutvecklare vilket det däremot saknas egen finansiering för utifrån 

nuvarande budgetförutsättningar utan det får sökas externt. Oavsett om 

arbetet utförs helt inom ramen för befintlig personal eller delvis med stöd av 

projektmedel, krävs att en plan upparbetas för vad som behövs men också 

rimligen kan genomföras med de budgetförutsättningar som står till buds, för 

att förstärka turism- och friluftsutvecklingen i kommunen.  

 

Översiktligt behöver planen innehålla bland annat:  

- Kartläggning och prioritering av informationsskyltar i samhället som 

ska underhållas och skötas.  

- Kartläggning och prioritering över vilka naturområden och 

vandrings- och cykelleder som ska underhållas och skötas både vad 

gäller tillgänglighet som skyltning. Ansvarsförhållandena behöver 

tydliggöras.  

- Samlat informations- och kartmaterial utifrån ovan genomförda 

kartläggning och prioritering, som ska finnas både i tryckt form och 

via hemsidan.   

- Upparbeta samarbete inom kommunen med såväl kommunens 

verksamheter som besöksnäringen, med DTAB och andra 

närliggande kommuner.  

 

När planen enligt ovan finns på plats, ska möjligheterna till finansiering för 

att genomföra åtgärderna undersökas genom t ex projektmedel via Leader.  
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Projektansökan kan i så fall avse en friluftsutvecklare med uppdrag att 

genomföra planen och därigenom utarbeta en långsiktig strategi för turism- 

och friluftsutveckling i kommunen.  

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag - Inför friskvårdsdag istället för friskvårdstimme 

Tjänsteskrivelse personalstrateg, 2018-01-26 

 

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen uppdras att upprätta en plan i enlighet med ovan, 

för turism- och friluftsutvecklingen i kommunen och anmodas ansöka 

om projektmedel för genomförande av planen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

KF 
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§ 57 Dnr 9230  

Information till Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Katrin McCann, Dalslands miljökontor, informerar om samskapandeprocess 

för hållbar markanvändning.  

Kommunstyrelsens ordförande informerar om processen kring sista etappen 

kring ombyggnationen av Nössemarksvägen.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott informerar om samverkansprocess med 

övriga Dalslandskommuner som diskuterades vid gemensamt möte den 26 

och 27 mars.  
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§ 58 Dnr 14270  

Rapport från Kommunalförbunden 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande informerar om rekryteringsprocess för ny 

förbundsdirektör i Fyrbodals kommunalförbund. Direktionsmöte i Fyrbodal 

den 22 mars med ärenden såsom årsredovisning med ca 1 mkr i underskott 

för året, remiss om riktlinjer och arbetssätt vid tidigare utskrivning från 

slutenvård, samt en rad informationsärenden kring bland annat framtida 

utveckling och sträckning av järnvägen samt frågan om godsterminal i 

Bäckefors.  
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§ 59 Dnr 33401  

Anmälan av delegationsbeslut KS 180328 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadschef Magnus Åkesson 

 Anställnings- & Lönebeslut - teknisk chef – Delegation 2018-28 

 Yttrande angående rockgala 27 april 2018 på Stallbacken – 

Delegation 2018-41 

 

Fastighetsförvaltare Claes Hellberg 

 Hyreskontrakt del av Dals-Ed, Ed 2:214 - Axels chark på Dal AB – 

Delegation 2018-35 

 Yttrande angående Valborgsmässofirande samt fyrverkerier den 30 

april 2018 i Terassparken – Delegation 2018-38 

 Yttrande angående nationaldagsfirande 6 juni 2018 – Delegation 

2018-39 

 

Personalchef Veronica Husberg 

 Beslut gällande lönetillägg för utökat samordningsansvar på 

Utsiktens kök – Delegation – 2018-29 

 Beslut gällande lönetillägg för utökat ansvar LSS-enheten – 

Delegation 2018-30 

 Anställnings- & Lönebeslut - löne- och personaladministratör –

personalenheten – Delegation 2018-34 

 

Kost- och lokalvårdschef Christine Harnell 

 Anställnings- & Lönebeslut - måltidsbiträde/kock – kostenheten – 

Delegation 2018-31 

 Anställnings- & Lönebeslut - kock - Edsgärdet kök – Delegation 

2018-32 

 Anställnings- & Lönebeslut -  kock - Snörrum kök – Delegation 

2018-33 
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Brandinspektör Per Sandström 

 Beslut att fastighetsägaren själv får utgöra rengöring - ED 4:55 – 

Delegation 2018-25 

 Brandskyddskontroll - Nyttjandeförbud braskasett - Dals-Ed, Ed 1:59 

– Delegation 2018-26 

 Brandskyddskontroll - Nyttjandeförbud värmepanna pellets - Dals-

Ed, Ed 1:59 – Delegation – 2018-27 

 Beslut att fastighetsägaren själv får utgöra rengöring - Ed 2:201 – 

Delegation 2018-36 

 Yttrande angående ansökan om tillstånd för konsert/musikevenemang 

enligt ordningslagen och lokala föreskrifter - Rockgala på 

Stallbacken 24 april 2017 – Delegation 2018-37 

 Beslut att fastighetsägaren själv får utgöra rengöring - Äng 1:292 – 

Delegation 2018-40 

 

Nämndsekreterare Anett Isaksson 

 Parkeringstillstånd 4 2018 – Delegation 2018-24 
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§ 60 Dnr 33420  

Meddelande KS 180328 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 18:6 

Överenskommelse om statistic, SÖK T18, med bilaga AID 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 18:7 

Arvoden och ersättningar till förmyndare, gode män och förvaltare 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 18:11 

Sotningsindex 2018 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 18:12 

Pensionsnämdnens beslut om omräkning av pensionsbehållning och intjänad 

pensionsrätt 1997-12-31 enligt PFA samt värdesäkring av förmånsbestämda 

pensioner 

 

Diarienr KS 16/345 

Slutbesked ges med stöd av 10 kap 34 § plan- och bygglagen (2010:900) – 

Bygglov för nybyggnad av förskola – Ed 10:57 

 

Diarienr KS 18/98 

Underrättelse enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen (2010:900) – 

Förhandsbesked för ändrad användning från förskola till grupp-

/korridorsboende  

 

Diarienr KS 18/94 

Bygglov I enlighet med 9 kap 30 § plan- och bygglagen (2010:900) – 

Bygglov för uppsättning av skylt (fasadändring) – Ed 2:214 

 

Diarienr KS 17/172 

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

för tillbyggnad av enbostadshus – Håbold Hult 1:50 

 

Diarienr KS 17/369 

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

för nybyggnad av tankstation för biogas – Kårslätt 1:26 

 

Diarienr KS 18/60 

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

för tillbyggnad av enbostadshus – Håbold Hult 1:50 
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Diarienr KS 11/323 

Uppföljning samverkansavtal folkhälsa 

 

Diarienr KS 17/65 

Protokoll folkhälsorådet 2018-02-16 

 

Diarienr KS 13/286 

FOKUS-nämnden beslut 2018-03-07 § 12 – köksutredning förskolans 

verksamheter 

 

Diarienr KS 16/396 

Länsstyrelsens beslut – Byggsanktionsavgift – Ullerön 1:44 

 

Beslut socialnämnden 2018-02-20 § 24 –  

Avtal handläggarteam LSS 

 

Beslut socialnämnden 2018-02-20 § 16 –  

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2017 

 

Protokoll Dalslands miljö- och energinämnd 2018-02-08 § 24 

 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

Tillsyn av stödboende för barn och unga, beslut 2018-02-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


