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§ 61 Dnr 2018-000118 042 

Budgetuppföljning 2018 – kvartalsrapport 1  

Sammanfattning av ärendet 

Delårsrapport från nämnderna och kommunen totalt ska behandlas på 

kommunfullmäktiges sammanträde den 16 maj. Vid dagens sammanträde 

sker redovisning av delårsrapport och helårsrapport. Finansverksamheten 

inklusive skatter och statsbidrag totalt sett kommer att ligga 348 tkr sämre än 

budget per helår. KS prognostiseras för helåret ett utfall i nivå med budget, 

efter genomförda åtgärder för att komma i balans, 

överförmynderiverksamheten bedömer ett underskott.  

KS Samhällsbyggnadsförvaltning bedöms som helhet komma att hålla sin 

budget för helåret, Socialnämnden visar på underskott med -1,0 mkr och 

FOKUS-nämnden visar ett underskott med -1,8 mkr, Plan- och 

byggnadsnämnden visar inte på någon avvikelse. Behandling sker även av 

beslut i FOKUS-nämnden kring sparbeting där nämnden efter beredning av 

åtgärdslista inklusive konsekvensbeskrivningar från förvaltningen har 

beslutat om åtgärder motsvarande 1 360 tkr för 2018. För kvarstående 

anpassning om 540 tkr har FOKUS-nämnden inkommit med ett äskande för 

att undvika delar av förvaltningens förslag till anpassningar.  

      

Beslutsunderlag 

Helårsprognos 2018 efter kvartal 1 – Dals-Eds kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

- att uppdra åt kommunchefen att i kommunchefens ledningsgrupp vid 

inplanerade beredningstillfällen under våren, bereda ärendet om 

FOKUS-nämndens äskande om 540 tkr för att undvika delar av 

förvaltningens förslag till anpassningar i budget 2018.  

 

- att uppdra, utifrån den försämrade prognosen, till kommunchefen att 

tillsammans med ledningsgruppen intensifiera arbetet med en konkret 

åtgärdsplan för att bromsa nettokostnadsutvecklingen i enlighet med 

strategin för långsiktig hållbar ekonomi och verksamhet (LEV) för 

största möjliga effekt redan år 2018. 

Kommunstyrelsen betonar vikten av helhetssyn vid val av åtgärder 

samt att en löpande dialog förs med nämnderna inför att den samlade 

åtgärdsplanen läggs fram för respektive nämnd för beslut i samband 

med delårsbokslutet i augusti.  
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forts. § 61 

 

- att i övrigt godkänna helårsprognos för kommunstyrelsen efter 

kvartal 1.  

 

Beslutsförslag      

- Kommunfullmäktige godkänner  kvartalsrapport 1 med 

helårsprognos för Dals-Eds kommun. 
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Kommunchef 
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§ 62 Dnr 2017-000036 003 

Internkontroll - Plan 2017/uppföljning 2017 

Sammanfattning av ärendet 

En god intern styrning och kontroll syftar till att säkra en ändamålsenlig och 

effektiv förvaltning samt att undvika att allvarliga fel och skador uppstår. En 

god intern kontroll begränsar även risken för oegentligheter och andra 

former av bedrägligt beteende. Den interna kontrollen i Dals-Eds kommun 

styrs av ”Reglemente för intern kontroll” senast reviderat 2008-12-17.  

 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en 

god intern kontroll. Vidare har nämnderna det yttersta ansvaret för den 

interna kontrollen inom respektive nämnd. Varje nämnd ska årligen anta en 

plan för uppföljning av den interna kontrollen. Nämnden ska samtidigt ange 

när och hur redovisning av uppföljningen ska ske. Därutöver ska resultatet 

från uppföljningen redovisas till kommunstyrelsen och kommunens 

revisorer. Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas 

uppföljningsrapporter genomföra utvärdering och vid behov initiera 

förbättringar.  

 

Uppföljningen av internkontroll 2017 föreligger från nämnder och KS.  

      

Beslutsunderlag 

Internkontroll uppföljning 2017, socialnämnden, FOKUS-nämnden, plan- 

och byggnadsnämnden, kommunstyrelsen 

      

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen godkänner föreliggande uppföljning av 

internkontrollplan 2017 för kommunstyrelsens del.  

Kommunstyrelsen tar del av Internkontroll uppföljning 2017 för 

socialnämnden, FOKUS-nämnden, plan- och byggnadsnämnden.  

 

- Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att se över reglementet för 

intern kontroll samt rutiner och organisation för den samma. 

      

 

 

Expedieras till 

Redovisningsansvarig                                                                              

Kommunchef 
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§ 63 Dnr 2018-000071 003 

Internkontroll - Plan 2018/uppföljning 2018 

Sammanfattning av ärendet 

Utifrån Dals-Eds kommuns reglemente för internkontroll, ska varje nämnd 

årligen anta en plan för uppföljning av den interna kontrollen. Nämnden ska 

samtidigt ange när och hur redovisning av uppföljningen ska ske. Därutöver 

ska resultatet från uppföljningen redovisas till kommunstyrelsen och 

kommunens revisorer. Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från 

nämndernas uppföljningsrapporter genomföra utvärdering och vid behov 

initiera förbättringar. Kommunstyrelsen har också att informera sig om den 

interna kontrollen i Edshus AB. 

 

Kommunstyrelsen har vid dagens sammanträde att behandla plan för 

internkontrollen 2018 där prioritering av olika objekt för granskning under 

året framkommer för sin del.  

      

Beslutsunderlag 

Internkontrollplan 2018 för kommunstyrelsen, socialnämnden, FOKUS-

nämnden, plan- och byggnadsnämnden 

      

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen godkänner internkontrollplan 2018 för 

kommunstyrelsens del. Kommunstyrelsen tar del av nämndernas 

rapportering av arbetet med internkontrollplaner.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Redovisningsansvarig 
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§ 64 Dnr 2017-000367 042 

Årsredovisning Edshus 2017 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av Edshus AB:s årsredovisning, 

revisionsberättelse och granskningsrapport. Resultatet för år 2017 är positivt 

och uppgår till 1 mkr.  

 

Kommunstyrelsen har att föreslå kommunens ombud vid 2018 års 

bolagsstämma i Edshus AB. Ombudet befullmäktigas, att vid Edshus AB:s 

bolagsstämma fatta beslut i enlighet med revisorernas förslag i 

revisionsberättelsen. 

      

Beslutsunderlag 

Edshus AB:s årsredovisning 2017 

Revisionsberättelse, PWC auktoriserad revisor 

Granskningsrapport, lekmannarevisor utsedd av fullmäktige 

     

Beslutsförslag 

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

årsredovisning för 2017.  

 

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

årsredovisning för 2017 och utse Lennart Lundgren (C) till 

kommunens ombud och Monica Sandström (S) som dennes ersättare 

vid 2018 års bolagsstämma i Edshus AB. 

 

Ombudet befullmäktigas, att vid Edshus AB:s bolagsstämma fatta 

beslut i enlighet med revisorernas förslag i revisionsberättelsen. 

 

Jäv 

Carina Halmberg (S), Gösta Schagerholm (C) anmäler jäv och deltar inte i 

handläggning och beslut i ärendet. 

      

 

 

Expedieras till 

KF 
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§ 65 Dnr 2010-000175 003 

Särskilt ägardirektiv för Edshus AB 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige antog 2010-11-24 § 83 nytt ägardirektiv för Edshus 

AB. Arbetet med nytt ägardirektiv hade föranletts bland annat av att ny 

lagstiftning föreligger på området som kräver mer av affärsmässighet i 

verksamheten samtidigt som kravet på samhällsnytta kvarstår.  

 

I samband med behandling i kommunfullmäktige 2010-11-24 § 83 av 

ärendet uttrycktes ambitionen att ägardirektiven, efter att de har antagits, ska 

behandlas för översyn årligen i samband med årsredovisningen.  

 

Kommunstyrelsen granskar vid dagens sammanträde ägardirektiven för 

Edshus AB.  

      

Beslutsunderlag 

Förslag till ägardirektiv för Edshus AB 

      

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige genomför översyn av ägardirektiv för Edshus AB 

och beslutar att inte genomföra några ändringar.  

      

 

 

Jäv 

Carina Halmberg (S), Gösta Schagerholm (C) anmäler jäv och deltar inte i 

handläggning och beslut i ärendet. 

      

 

 

 

 

 

Expedieras till 

KF 
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§ 66 Dnr 2018-000073 612 

Samverkansavtal Naturbruksutbildning 

Sammanfattning av ärendet 

VGR har sedan det första samverkansavtalet upprättades 1999 med de 49 

kommunerna varit huvudman för naturbruksutbildningarna i Västra 

Götaland. De tidigare avtalen och det här aktuella samverkansavtalet grundas 

på Skollagens (2010:800) bestämmelser om att ett landsting/region får 

anordna utbildningar inom naturbruk. VGR har därmed stöd i samma lagrum 

för sin verksamhet som en kommun. I samband med förändrade 

förutsättningar för naturbruksutbildningar i Västra Götaland, har ett nytt 

samverkansavtal processats fram i regionen. 

 

Samverkansavtalet innebär att kommunen uppdrar till VGR att vara 

skolhuvudman i skollagens mening med ansvar för 

naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och 

kommunal vuxenutbildning. Avtalet avser elever som är folkbokförda i 

kommunen. Överenskommelsen om ersättningar till naturbruksskolor 

inom och utanför regionen, fristående och offentliga ändras, och kan 

innebära ökade kostnader för kommunen.  

Samverkansavtalet omfattar naturbruksprogram inom gymnasieskola, 

gymnasiesärskola och kommunal vuxenutbildning inom natur-

bruksområdet. Inom gymnasieskolan omfattar avtalet även 

programinriktat individuellt val, yrkesintroduktion samt lärlings-

utbildning inom naturbruk. Avtalet gäller under perioden 1 januari 2019 

till och med 31 december 2022.  

FOKUS-nämnden har för sin del behandlat avtalet och arbetsutskotts 

bedömning är att samverkan om gymnasieutbildning är komplex, och i 

denna fråga än mer så, då många huvudmän ska samverka. Arbetsutskottet 

beslutar att förorda att Dals-Eds kommun ingår föreliggande 

samverkansavtal.                                                                                

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse förvaltningschef FOKUS daterad 2018-02-26.    

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom rubricerat avtal samt att 

säga upp nuvarande avtal att upphöra från den 1 januari 2019 och som då 

ersätts av det nya avtalet.  
 

 Expedieras till 

Fyrbodals kommunalförbund/Västra Götalandsregionen§ 

FOKUS  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12(36) 

Sammanträdesdatum 

2018-05-02 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 67 Dnr 2018-000036 340 

Samråd - Förslag till åtgärdsprogram och 

miljökvalitetsnormer för nya prioriterade ämnen i ytvatten 

och grundvatten samt reviderade miljökvalitetsnormer för 

särskilda förorenade ämnen i ytvatten - Arbetsprogram med 

med tidplan samt översikt över väsentliga frågor  

Sammanfattning av ärendet 

Remisstiden för rubricerat samråd är 2017-11-01 – 2018-04-30. Samrådet 

ger en möjlighet att påverka inriktningen på arbetet inför nästa beslut om 

förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer som tas i slutet 

av 2021 och gäller perioden 2022-2027. 

 

Samrådet omfattar två separata delar (delsamråd) inom vattenförvaltningen:   

- Förslag till åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för nya 

prioriterade ämnen i ytvatten och PFAS i grundvatten, samt reviderade 

miljökvalitetsnormer för särskilda förorenande ämnen (koppar och 

zink) i ytvatten.  

- Arbetsprogram med tidplan för samtliga vattendistrikt, samt för 

Västerhavets och Södra Östersjöns vattendistrikt även översikt över 

väsentliga frågor.  

Dalslands miljö- och energikontor har berett förslag till yttrande.  

           

Beslutsunderlag 

Förslag till yttrande från Dalslands miljö- och energikontor, miljöstrateg 

föreligger på samrådsremissen Arbetsprogram med tidtabell och Översikt 

över väsentliga frågor, från Vattenmyndigheten Västerhavet.  

      

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom föreliggande yttrande 

från Dalslands miljö- och energikontor som sitt eget.  

 

 

Expedieras till 

Vattenmyndigheten    

Dalslands Miljö- och energikontor 

Miljöstrateg  
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§ 68 Dnr 2017-000099 340 

Utställning för Blå Översiktsplan för Norra Bohuslän 

gällande havsområdena i Strömstad, Tanum, Sotenäs och 

Lysekils kommuner 

Sammanfattning av ärendet 

De fyra kommunerna i Norra Bohuslän - Strömstad, Tanum, Sotenäs och 

Lysekil arbetar gemensamt med en översiktsplan för kustvattendelen och 

territorialdelen av havet, dvs. det havsområde som innefattas av 

kommungränserna. Arbetet grundar sig på en längre tids samarbete med 

plan- och utvecklingsfrågor i havsbandet. Syftet med samrådet är att 

förbättra beslutsunderlaget och att ge dem som kan bli berörda insyn i arbetet 

och möjlighet att påverka planens utformning.    

 

Handlingarna för Blå ÖP finns ute på utställning och det finns möjlighet att 

ta del av och lämna synpunkter på utställningshandlingen under perioden 15 

mars – 15 maj 2018.  

 

Dalslands miljö- och energikontor har givits möjlighet att bereda förslag till 

yttrande men bedömt att förslagen inte berör Dals-Eds kommun.  

      

      

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen avstår från att yttra sig i ärendet då förslaget ej berör 

Dals-Eds kommun.  

      

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

kommun@stromstad.se  

Dalslands Miljö- och energikontor/förbundschef 

mailto:kommun@stromstad.se
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§ 69 Dnr 2018-000101 003 

Förbundsordning för kommunalförbundet Tolkförmedling 

Väst 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har beslutat att lämna in ansökan om medlemskap i 

Tolkförmedling Väst från och med 2019.  Direktionen i Tolkförmedling Väst 

har efter ett samrådsförfarande i respektive medlemskommun nu beslutat om 

ett förslag till ny förbundsordning. Förslaget översänds till befintliga 

medlemmar och ansökande kommuner för godkännande av den nya 

förbundsordningen. Beslutet måste fattas i respektive fullmäktige senast 

2018-06-29. 

Förslag till ny förbundsordning har arbetats fram dels för att följa den nya 

kommunallagen och dels för att anpassas till förbundets organisation.  

      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse föreligger från Arbetsmarknads och Integrationschef 

daterad 2018-04-03. 

      

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige beslutar att godkänna den nya förbundsordningen 

för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst. 
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KF 
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§ 70 Dnr 2018-000050 292 

Detaljplan för ED 10:1 och ED 1:25 - Multihall, Haga arena 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-25 § 95 att avstå medverkan i projektet 

om allaktiviteshall med hänvisning till att kommunen saknar finansiering för 

ett ekonomiskt åtagande och risktagande i den omfattning som projektet 

kräver. Kommunstyrelsen inser dock behovet och värdet av utökade 

förutsättningar för aktiviteter och att lokaler frigörs för berörda föreningar. 

Kommunstyrelsen skulle därför se positivt på att Eds FF återgår till att utreda 

förutsättningarna för en konstgräsplan och att man återkommer till 

kommunen med presentation av ett sådant koncept. I en sådan presentation 

ser vi gärna att olika lokaliseringsalternativ berörs, då framförallt 

Hagaskolan och Bergslätt. För att projektet ska bli möjligt att genomföra 

bedömer kommunstyrelsen att det krävs en stor andel extern och 

privatfinansiering och att kommunens bidrag blir av engångskaraktär. Det är 

därför viktigt att försöka engagera både övrigt föreningsliv och kommunens 

näringsliv i projektet. För fortsatt dialog med kommunen hänvisas i detta 

läge i första hand till FOKUS-nämnden och dess förvaltning.  

 

Plan- och byggnadsnämnden har 2018-01-15  fått in en ansökan om 

planbesked på fastigheten Ed 10:1 från en projektgrupp inom föreningen Eds 

FF. I ansökan uttrycks önskemål om att med upprättande av detaljplanen 

möjliggöra för en multihall med funktionerna fotbollsplan, gym, 

matbespisning, kontor och anläggning för friidrott. Det finns en gällande 

detaljplan, 15-STY-3770, över området och den medger allmänt ändamål. 

Det är en gammal planbestämmelse som inte finns längre, men användes på 

byggnader för enbart verksamhet inom kommun, stat och landsting.  

 

Föreningen har samrått med Länsstyrelsen angående fornlämningen som 

finns norr om förslagen planområde och Länsstyrelsen har godkänt  ingrepp i 

fornlämningsområdet, tillståndet gäller i tre år. 

 

I skrivelsen från Haga Arena projektgrupp har inkommit önskemål om att 

kommunen återigen ska lyfta frågan om Haga arena. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet återigen 2018-02-14 

och remitterade då ärendet till samhällsbyggnadsförvaltningen med uppdrag 

om att i samråd med FOKUS-förvaltningen bereda ärendet till 

kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 mars 2018. Dessutom uppdrogs åt 

förvaltningen att brev skulle skickas till styrelsen för Eds FF för att få ett 

förtydligande om att föreningen står bakom såväl ansökan detaljplan som 

skrivelsen om fortsatt process. 
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forts. § 70 

 

Fastighetsförvaltare har skickat brev till föreningen och förtydligat de 

konsekvenser som ett planarbete och planprocess innebär. Föreningen har 

anmodats inkomma med besked om hur de avser gå vidare i planarbetet inför 

kommunstyrelsens beredning av ett eventuellt planbesked.  

 

Ordförande i Eds FF har inkommit med besked efter styrelsemöte i Eds FF 

den 3 april 2018 där beslut fattades om att inte gå vidare med och att på 

föreningens bekostnad genomföra en detaljplaneändring.  

 

          

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Plan- och byggchef 2018-02-02                                             

Bilaga 1, förslag ritning över multiarenan  

Skrivelse och brev från fastighetsförvaltare 

Skrivelse ordf. Eds FF efter styrelsemöte 3 april 

      

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen tar del av besked från Eds FF om att inte gå vidare 

med detaljplaneändring i rubricerat ärende och inväntar besked från 

föreningen kring föreningens fortsatta inriktning när det gäller frågan 

om konstgräs.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Plan- och byggchef 

Samhällsbyggnadschef 

Eds FF 

Ordförande Eds FF 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(36) 

Sammanträdesdatum 

2018-05-02 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 71 Dnr 2018-000126 253 

Försäljning av del av Eds Torp 1:41 

Sammanfattning av ärendet 

Fastighetsförvaltare har under vintern 2018 fört förhandlingar om försäljning 

av ytterligare tomtmark i anslutning till den fastighet på Torp som nyligen 

bebyggts. Avsikten är att bygga ytterligare lokal för uthyrning eller eget 

bruk. 

 

Aktuell tomt är ej bildad i dagsläget utan tillhör kommunens Eds Torp 1:41 

varför en fastighetsreglering krävs. Området är ca.10 000 m2 planlagd 

tomtmark. Köparen är insatt i att fastighetsregleringen är ett ärende som tar 

tid men vill ändå få skriva kontrakt snarast för att kunna påbörja planering.  

 

Försäljningspriset är 20 kr/kvm enligt gällande taxa. Avgift för anslutning av 

VA tillkommer enl. gällande taxa. Kommunen äger fram till tillträdesdagen 

rätt att ta ut den skog som finns på fastigheten. 

      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse föreligger från fastighetsförvaltare daterad 2018-04-09. 

 

      

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att avyttra aktuell tomtmark samt uppdra till 

fastighetsförvaltare att snarast efter kontraktskrivning genomföra 

erforderlig fastighetsreglering.  

- Kommunstyrelsen beslutar uppdra till kommunstyrelsens ordförande att 

teckna erforderliga handlingar. 

      

 

 

 

 

Expedieras till 

Fastighetsförvaltare 

KS ordförande 
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§ 72 Dnr 2018-000125 315 

Arrendeavtal med Staten genom Trafikverket - del av Ed 2:2 

Sammanfattning av ärendet 

Arrendeavtal föreligger för att vid planerat resecentrum i Ed, nyttja område 

för parkeringsändamål samt installation av hiss. Avtalstiden gäller          

2018-04-01 – 2032-12-31 och med en årlig arrendeavgift om 5000 kr per år.  

      

      

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsens beslutar att godkänna föreliggande arrendeavtal 

med Trafikverket och kommunstyrelsens ordförande uppdras att 

underteckna avtalet. Finansiering av arrendet ska ske inom 

samhällsbyggnadsförvaltningens ram.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Trafikverket 

KS ordförande 

Samhällsbyggnadschef 

Utvecklingsstrateg 
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§ 73 Dnr 2018-000124 450 

Samråd - Gemensam avfallsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, 

Färgelanda och Melleruds kommuner 2018-2025 

Sammanfattning av ärendet 

Dals-Ed, Mellerud, Bengtsfors och Färgelanda kommuner har tillsammans 

med Sweco under ett års tid arbetat med att ta fram en gemensam avfallsplan 

som skall gälla fram till 2025. Kommunen är skyldig att ställa ut planen 

under en 4-veckorsperiod och ta del av eventuella synpunkter. Målsättningen 

är att kommunstyrelsen fattar beslut om den slutliga planen i augusti och 

kommunfullmäktige i september. 

 

Samhällsbyggnadschefen redovisar utställningsprocessen med 

remissinstanser och annonsering. Utställningen sker på kommunens 

hemsida, bibliotek, kommunkontor. Kommunkansliet ansvarar för att 

ovanstående texter tas fram, publiceras och ställs ut. Avfallsplanen ställs ut 

omedelbart efter beslut till och med 31 maj 2018.  

      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse föreligger från samhällsbyggnadschef daterad 2018-04-05. 

      

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att ställa ut avfallsplanen i enlighet med 

planering ovan samt att samrådsmöte ska hållas.       

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Samhällsbyggnadschef 

Kommunkansliet 
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§ 74 Dnr 2018-000104 171 

Taxa för sotning och brandskyddskontroll 2018 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunerna ska enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor genomföra 

brandskyddskontroll och rengöring/sotning av alla förbränningsanordningar. 

Dals-Eds kommun har avtal med Sotarn på Dal som gäller till och med 

2022-06-30.  

Taxa för sotning och brandskyddskontroll är indexreglerad och revideras 

årligen som regel per den 1 april via SKL:s sotningsindex. 

Kommunfullmäktige beslutade 2004-02-25 § 10 att godkänna att 

sotningstaxan från 2004-04-01 inklusive årsarvode med ingångsvärde för 

325,95 kronor regleras enligt Kommunförbundets cirkulär 2002:83 

Indexjustering av sotningstaxa. För brandskyddskontrollen, beslutade 

fullmäktige 2004-12-15 § 122 att även i detta fall hänvisa till resultatet av 

överläggningar mellan Svenska Kommunalförbundet och Sveriges 

Skorstensfejarmästares Riksförbund. Revideringen av taxa för sotning och 

brandskyddskontroll följer således inte budgetåret då taxan för innevarande 

år sträcker sig fram till den 31 mars 2018. Bedömning görs därför om att 

kommunfullmäktige för sin behandling av taxan kan hänvisa till den årliga 

revideringen av centralt index för sotning och brandskyddskontroll och att 

låta kommunstyrelsen tillika räddningsnämnd, fastställa den reviderade taxan 

per 1 april. När taxan är fastställd ska publicering ske via kommunens 

hemsida. 

Kommunfullmäktige har därför beslutat att taxan för sotning och 

brandskyddskontroll ska revideras årligen med av de centrala parterna 

Svenska Kommunalförbundet och Sveriges Skorstensfejarmästares 

Riksförbund publicerat sotningsindex. KS bemyndigas att årligen fastställa 

taxan för sotning och brandskyddskontroll efter att det reviderade centrala 

indexet publicerats.       

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse föreligger från stf. räddningschef daterad 2018-03-21.      

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar, med kommunfullmäktiges 

bemyndigande, att fastställa sotningsindex 2018 i enlighet med 

indexreglering från SKL.  

Expedieras till 

Stf. Räddningschef 

Sotarn på Dal 

Webmaster 
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§ 75 Dnr 2018-000099 420 

Ansökan om verksamhetsbidrag - Fossilfritt Dalsland 

Sammanfattning av ärendet 

Fossilfritt Dalsland startade som ideell förening 2016-08-08 med ändamålet 

att verka för att Dalsland senast år 2030 har upphört med användning av 

Fossila bränslen 

 

För att nå målet skall föreningen framförallt 

• söka och sprida kunskap för ökad förståelse och insikt om 

klimatfrågan och de (antropogena) faktorer som påverkar klimatet 

• främja och stimulera till samverkan mellan regioner, 

samhällssektorer, organisationer och individer inom området 

• främja utveckling och användning av teknik,metoder och beteenden 

som ger minskad klimatpåverkan 

 

Fossilfritt Dalsland har framställt om ett verksamhetsbidrag om 75.000 

kr/kommun från de fyra kommunerna Dals Ed, Färgelanda, Mellerud samt 

Åmål. Utvecklingsstrategens beredning av ärendet föreligger.  Bedömning 

görs i beredningen om att Dals-Eds kommun medverkar på olika sätt i Västra 

Götalandsregionens vision Klimat 2030 och de initiativ som Fyrbodal tar i 

dessa frågor. Samarbetet i klimat- och energifrågor mellan kommunerna i 

Dalsland sker framförallt genom Dalslands miljö och energiförbund och 

kommunen menar att Fossilfritt Dalsland kontaktar Dalslands miljö och 

energiförbund i frågan. Föreningar som Fossilfritt Dalsland utgör en viktig 

del i påverkansarbetet i omställningen och kommunen välkomnar att 

civilsamhället agerar. 

      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse föreligger från kommunchef/utvecklingsstrateg daterad 

2018-04-03. 

      

Kommunstyrelsens beslut 

- Dals-Eds kommun ser för närvarande inga möjligheter till 

finansiering av framställan från Fossilfritt Dalsland om 

verksamhetsbidrag.  

      

Expedieras till 

Fossilfritt Dalsland 

Utvecklingsstrateg 
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§ 76 Dnr 2018-000107 480 

Uppdaterad bevarandeplan för Natura 2000-området 

SE0530045 - Tresticklan-Boksjön 

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen har 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. Större delen av Tresticklan-Boksjönområdet 

förklarades som nationalpark 1996.  Området ligger inom riksintresse för 

naturvård och friluftsliv. I länets våtmarksinventering har Boksjömossen 

klassats som ”höga naturvärden” och myrarna i sydvästra delen av 

nationalparken som ”mycket höga naturvärden”. Enningdalsälvens 

vattensystem där Boksjön ingår är klassat som ”Nationellt särskilt värdefullt 

vatten”.   

 

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

sitt uppdrag 2017 såg länsstyrelsen ett behov av att uppdatera 

bevarandeplanen för området då flera naturtyper tillkommit och andra inte 

längre finns eller inte har naturtypsstatus. Därav har även arealen ändrats 

något från 3271 ha till 3260 ha.  

 

Området består av ett stort och för landet unikt skogslandskap med ett flertal 

representativa naturtyper med karaktäristisk flora och fauna. Här finns stora 

arealer gammelskog, öppna mossar och kärr, skogbevuxna myrar samt 

myrsjöar och bergsbranter. I området finns livsförutsättningar för ett antal 

hotade och sällsynta arter. Åtgärder som uttrycks i bevarandeplanen gäller 

främst fri utveckling, naturvårdsbränning vid behov samt fortsatt kalkning av 

Boksjön liksom biotopvårdande åtgärder i Hallerudsälven.  

Länsstyrelsen önskar kommunens yttrande på förslaget senast 3 maj 2018.       

Beslutsunderlag 

Bedömning och förslag till yttrande föreligger från Dalslands miljökontor.  

      

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslaget till uppdaterad 

bevarandeplan för Natura 2000-området SE0530045 Tresticklan-

Boksjön.  

Expedieras till 

vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Dalslands Miljö- och energiförbund/miljöstrateg 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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§ 77 Dnr 2018-000112 310 

Hastighetsbegränsning genom centrala Nössemark  

Sammanfattning av ärendet 

Skrivelse har inkommit till kommunen 2018-03-29 från styrelsen för 

Nössemarks hembygdsförening, lanthandeln och Vida Nössemarksågen om 

behovet av permanenta fartbulor i centrala Nössemark då trafiken är intensiv 

och fortkörningar bland bilister blir allt vanligare.  

      

Beslutsunderlag 

Skrivelse från styrelsen i Nössemarks Hembygdsförening 

      

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen ställer sig bakom skrivelsen och vidarebefordrar 

den till Trafikverket med önskemål om att trafiksituationen i centrala 

Nössemark ska lösas. 
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Styrelsen i Nössemarks Hembygdsförening 

Trafikverket 

Utvecklingsstrateg 
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§ 78 Dnr 2018-000079 300 

Remiss - Rekommendationer för hantering av översvämning 

från skyfall 

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen har skickat remiss gällande Rekommendationer för hantering 

av översvämning till följd av skyfall- stöd i fysiskplanering. Remissen består 

bland annat av ett faktablad som behandlar rekommendationer för planering 

av bebyggelse samt en vägledning för hantering av översvämningsrisk i 

fysisk planering. 

 

Faktabladen beskriver hur Länsstyrelserna i Stockholm och Västra Götaland 

rekommenderar att risken för översvämning till följd av skyfall konkret 

behöver hanteras i enskilda detaljplaner. Faktabladet innehåller en 

vägledning till hur kommunen kan hantera frågan i samtliga skeden i 

planprocessen. Rekommendationerna gäller hantering av översvämningsrisk 

till följd av skyfall vid ny bebyggelse. Skriften kan fungera som en 

sammanfattning och komplement till Länsstyrelsens tidigare utgivna skrift 

”klimatanpassning i fysisk planering” 

 

Länsstyrelsen önskar svar på följande frågor: 

Vilket praktiskt stöd ger skriften i planläggningen av översiktsplaner och 

detaljplaner? Är skriften applicerbar i er planprocess? Om inte: Hur kan den 

förbättras? Är det något med skriften som behöver förtydligas? 

 

      

Beslutsunderlag 

Förslag till yttrande och svar på remissen från samhällsbyggnadschef 

föreligger enligt följande: Vi upplever att skriften är applicerbar i vår 

planprocess och att vi inte ser något specifikt som behöver förtydligas. 

      

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom 

samhällsbyggnadschefens yttrande enligt ovan.  

      

 

Expedieras till 

vastragotaland@lansstyrelsen.se 
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§ 79 Dnr 2018-000080 200 

Remiss - Förslag till ändring i Boverkets byggregler (2011:6) - 

föreskrifter och allmänna råd 

Sammanfattning av ärendet 

Remiss föreligger om ändringar i Boverkets byggregler (2011:6) om 

brandskydd, ventilation, hygien, hälsa och miljö samt energihushållning. I 

remissutskicket beskrivs vilka konsekvenser förslagen kan få för kommunen 

som organisation.  

      

Beslutsunderlag 

Förslag till yttrande föreligger från plan- och byggchef, 2018-03-16.  

      

      

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen har inget att erinra mot remissförslaget om 

ändringar i Boverkets byggregler. 
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remiss@boverket.se 

PBN 
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§ 80 Dnr 2018-000081 200 

Remiss - Förslag till ändring i Boverkets föreskrifter och 

allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader 

Sammanfattning av ärendet 

Remiss föreligger om förslag till ändringar i Boverkets föreskrifter och 

allmänna råd (2007:4) om energideklararation för byggnader. Remissen 

berör hur kommuner ska hantera energideklarationen, vilka 

beräkningar/modeller som ska användas samt att reglerna blir lika oavsett 

om det är nybyggnation av bostadshus eller befintligt, vilket kan underlätta 

handläggningen vid olika lovärenden.  

    

   

Beslutsunderlag 

Förslag till yttrande föreligger från plan- och byggchef, 2018-04-05.  

      

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen har inget att erinra mot remissförslaget om 

ändringar i Boverkets föreskrifter och allmänna råd. 
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remiss@boverket 
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§ 81 Dnr 2017-000451 770 

Remiss kring ekonomisk modell för att reglera 

betalningsansvaret utifrån lagen Samverkan vid utskrivning 

från sluten hälso- och sjukvård (2017:612) 

Sammanfattning av ärendet 

Västra Götalandsregionen och VästKom har i en skrivelse daterad  

2018-03-01 översänt förslag till ekonomisk modell för att reglera 

betalningsansvaret utifrån lagen om Samverkan vid utskrivning från sluten 

hälso- och sjukvård.  

Den nya lagen om Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård trädde i kraft i 1 januari 2018 (2017:612). Syftet med den nya lagen 

är att patientens övergång från slutenvård till öppenvård ska vara trygg och 

säker. Lagen ger utrymme för kommunerna och regionen att träffa en 

överenskommelse om tidpunkt när kommunernas betalningsansvar ska 

inträda och med vilket belopp.  

 

Under sommaren 2017 fanns en ekonomisk modell ute på remiss i 

kommunerna. Många av remissvaren ansåg att modellen behövde klargöras 

och förenklas. Därför gjordes en tillfällig överenskommelse som gäller fram 

till 2018-09-24 för att riktlinjer och ekonomisk modell som kunde accepteras 

av alla parter kan tas fram.  

 

Den omarbetade modellen som nu är på remiss är en genomsnittsmodell som 

beräknas på grupp och inte per individ. Modellen kompletteras med en 7-

dagars regel som reglerar hur länge en person kan ligga kvar innan 

beräkningen övergår till individberäkning. Beräkningen sker per månad och 

betalning sker retroaktivt. Alternativet till denna genomsnittsmodell med 

viss individuell beräkning är den modell som lagen föreskriver med 

individberäkning på tre dagar. Beloppet 7 100 kr, fastställs årligen av 

regeringen och motsvarar genomsnittskostnaden i riket för ett vårddygn i den 

slutna vården.  

 

Vad gäller utskrivningsklara från sluten psykiatrisk vård gäller en annan 

modell. Förslaget innebär en nedtrappning från dagens 30 dagar till 15 

kalenderdagar från och med 2018-09- 25 och till tre kalenderdagar från och 

med 2019-12-02. Då regleras betalningsansvaret på samma sätt oavsett om 

den enskilde vårdats i psykiatrisk eller somatisk vård. 

 

Socialnämndens arbetsutskott har 2018-04-11 § 23 behandlat remissen och 

föreslår att kommunen ställer sig bakom den föreslagna beräkningsmodellen.  
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forts. § 81 

     

Beslutsunderlag 

Remiss Samverkan vid utskrivning 

Riktlinje Samverkan vid utskrivning VG 180301  

Underlag ekonomisk modell 180302 

Överenskommelse Samverkan vid utskrivning   

Socialnämndens arbetsutskott protokoll 2018-04-11 § 23 

      

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen ställer sig bakom den föreslagna ekonomiska 

modellen för betalningsansvaret utifrån lagen om Samverkan vid 

utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.   
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§ 82 Dnr 2018-000140 024 

Särskild lönesatsning 2017 för förändringsarbetet 

Sammanfattning av ärendet 

Förändringsarbete enligt Strategin för långsiktigt hållbar ekonomi och 

verksamhet (LEV) pågår sedan mer än ett år, efter ett och ett halvt års 

förberedelser och analyser. Arbetet är långsiktigt och den initiala 

omställningsperioden beräknas att fortsätta fram till och med år 2021. 

Särskilda resurser, finansiellt och personellt, har avsatts för att stödja 

förändringsarbetet, framförallt riktat som ledningsstöd till kommunledningen 

och övriga chefer. Men det mesta arbetet bedrivs ändå som en del av eller 

vid sidan av det ordinarie arbetet. Erfarenhetsmässigt ser vi att det kan vara 

svårt för cheferna, i synnerhet första-linjens chefer, att förmå att skapa 

motivation hos medarbetarna för att göra det där ”lilla extra”, utöver det 

ordinarie arbetet. Flertalet medarbetare har vid det här laget sannolikt insikt 

om utmaningarna inför framtiden, och förståelse för att vi behöver hitta nya 

sätt att bedriva arbetet på, till lägre kostnad och med bibehållen eller stärkt 

kundkvalitet och arbetsmiljö.  

Tjänsteskrivelse föreligger från kommunchef 2018-04-18 om behov av extra 

lönesatsning för att stärka några medarbetare i förändringsprocessen. Det 

gäller dock inte alla, vilket emellanåt framgår på olika sätt. Och även om 

förståelsen för förändringsbehovet finns är det inte säkert att man ändå 

mäktar med att vara den som bidrar med idéer, energi och positiv anda, för 

att stödja chefen i att driva ett kreativt och innovativt förändringsarbete. Men 

ett antal medarbetare klarar detta och För att skapa positiva spiraler skulle vi 

vilja premiera sådana medarbetare och lyfta fram dem som viktiga 

föredömen, som bidrar extra mycket till en balanserad omställning.  

Det gängse verktyget för att reglera skillnader i prestation är samtalen kring 

mål och resultat inom ramen för löneöversynsprocessen. I normala fall är det 

där cheferna lyfter fram och premierar dem som gör skillnad. Årets 

begränsade utrymme på 2,5 procent, varav 0,5 procent har reserverats för 

prioriterade grupper, medger dock inte så stora möjligheter till detta. Därför 

föreslås att ett extra löneutrymme om 500 tkr (inkl PO-påslag) avsätts, i syfte 

att särskilt premiera de allra bästa förändringsdrivkrafterna i vår kommun, 

samt att kommunchefens ledningsgrupp får ansvar för att lägga upp 

nominerings- och urvalsprocessen på ett sätt, som stödjer syftet att främja det 

pågående förändrings- och omställningsarbetet. 

 

Den särskilda lönesatsningen föreslås belasta årets resultat. 

 

Beslutet är inte föremål för förhandling. Information kommer att 

lämnas skriftligt till de lokala fackliga ombuden. 
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forts. § 82     

      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunchef 2018-04-18    

 

Kommunstyrelsen beslutar 

- uppföljning ska ske till Kommunstyrelsen under november månad.   

      

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta 500 tkr (inkl PO-påslag) 

för en särskild lönesatsning i 2018 års löneutrymme samt att 

kommunchefens ledningsgrupp får ansvar för att lägga upp 

nominerings- och urvalsprocessen på ett sätt, som stödjer syftet att 

främja det pågående förändrings- och omställningsarbetet inom 

ramen för strategi för långsiktigt hållbar ekonomi och verksamhet. 
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§ 83 Dnr 2018-000117 000 

Årsstämma 2018 för Inera AB och SKL Kommentus AB - 16 

maj i Stockholm 

Sammanfattning av ärendet 

Inera och SKL Kommentus har tillsammans med SKL påbörjat ett samarbete 

för verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering och därför har de valt 

att ha årsstämmorna samma dag med en gemensam inspirationsföreläsning 

mellan stämmorna. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

- Att Dals-Eds kommun avstår från medverkan vid årsstämma för 

Inera AB och SKL Kommuntus AB 
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§ 84 Dnr 9230  

Information till Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchefen informerar om Dalslandsprocessen – framtida samverkan i 

Dalsland som har haft en workshop under två dagar och nästa vecka ska 

redovisas i en dialog och därefter ny redovisning den 29 maj 2018. 
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§ 85 Dnr 14270  

Rapport från Kommunalförbunden 

Sammanfattning av ärendet 

 

Kommunstyrelsens ordförande informerar om rekryteringsprocess för ny 

förbundsdirektör i Fyrbodals kommunalförbund. 

Kommunstyrelsens ordföranden informerar om några ärenden som är med på 

nästkommande direktionsmöte med Fyrbodals Kommunalförbund  

- Kvartalsrapporten som visar på ett positivt resultat. 

- Arvodesregler för fastställande. 

- Kompetensplattformsarbetet. 

- Frågan om asylsökande ungdomars gymnasiegång när de fyllt 18 år. 

- Järnvägsfrågan Göteborg – Oslo. 

 

 

Ordföranden informerar att Dalslands Miljö- och energiförbund har som 

förslag gällande budget att föreslå anslagsuppräkning med 2,8 % för de våra 

fyra kommuner. 
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§ 86 Dnr 33698  

Anmälan av delegationsbeslut KS 180502 

 

Anmälan av delegationsbeslut 2018-05-02 

Fastighetsförvaltare Delegationsbeslut 2018-54 - 

Markupplåtelseavtal avseende elektrisk 

starkströmsanläggning - Äng 10:1 

Handläggare Färgelanda Delegationsbeslut 2018-52 - 

Bostadsanpassningsbidrag mars 2018 

Kommunkansliet Delegationsbeslut 2018-53 - 

Parkeringstillstånd 6 2018 - Sekretess enligt 

26 kap 1 § 

Kommunkansliet Delegationsbeslut 2018-44 - 

Parkeringstillstånd 5 2018 - Sekretess enligt 

26 kap 1 § 

Personalchef Delegationsbeslut 2018-50 - beslut gällande 

lönetillägg som ersättare för enhetschef LSS 

under 2018-03-31 - 2018-04-30 

Personalchef Delegationsbeslut 2018-49 - Beslut gällande 

utökat ansvar med arbetsuppgifter 2018-03-

01--2018-04-30 

Personalchef Delegationsbeslut 2018-46 - Anställnings- & 

lönebeslut - Verksamhetschef 

Kommunförrådet - Rekrytering av 

Fastighetstekniker/Driftsledare - KS 2017:16 

Samhällsbyggnadschef Delegationsbeslut 2018-48 - Yttrande 

angående tillstånd enligt ordningslagen och 

lokala föreskrifter - Bakluckeloppis 2018 

Samhällsbyggnadschef Delegationsbeslut 2018-45 - Dals-Eds 

kommuns tillfälliga lokala trafikföreskrifter 

att gälla på vår- och höstmarknaderna den 28 

april samt 13 oktober 2018 

Stf. Räddningschef Delegationsbeslut 2018-51 - Beslut att 

fastighetsägaren själv får utgöra rengöring - 

Vassända 1:39 
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Stf. Räddningschef Delegationsbeslut 2018-47 - Yttrande 

angående tillstånd enligt ordningslagen och 

lokala föreskrifter - Bakluckeloppis 2018 

Stf. Räddningschef Delegationsbeslut 2018-43 - Yttrande 

angående tillstånd enligt ordningslagen och 

lokala föreskrifter - Nationaldagsfirande 6 

juni 2018 i Terassparken 

Stf. Räddningschef Delegationsbeslut 2018-42 - Yttrande 

angående tillstånd enligt ordningslagen och 

lokala föreskrifter - Valborgsmässofirande 

med fyrverkerier 30 april 2018 i 

Terassparken 
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§ 87 Dnr 33697  

Meddelande KS 180502 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 18:10 

Överenskommelse om Traktamentsavtal TRAKT T. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 18:15 

Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid trafikskador på 

kommunala anläggningar. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 18:17 

Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för år 2018. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting 

Meddelande från styrelsen nr 7/2018 – SKL:s sammanträdesplan för 2019. 

 

Socialnämndens arbetsutskott 

Information från Socialnämndens arbetsutskott 180411 § 26 – övriga frågor. 

 

Fyrbodals kommunalförbund 

Sammanträdesprotokoll 2018-02-15. 

 

Dalslands Miljö- och Energiförbund 

Sammanträdesprotokoll 2018-03-22. 

 

Samordningsförbundet – Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng 

Sammanträdesprotokoll 2018-03-19. 

 

Diarienr KS 18/110.000 Polismyndigheten 

Underrättelse om beslut - anmälan om stöld Norra Moränvägen 6 A, 171213 

-171214. 

 

Diarienr KS 18/128.233 

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

tillbyggnad av lägerbyggnad med samlingsal/matsal – Töftedals-Högen 1:9. 

 

Diarienr KS 18/132.231 

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

tillbyggnad av enbostadshus uterum – Äng 3:13. 

      

 

 


