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§ 88 Dnr 2018-000033 041 

Budget och mål 2019, plan 2020-2021 

Sammanfattning av ärendet 

Utgångsläget för preliminär fördelning av ekonomiska ramar till nämnderna 

för år 2019 föreslås vara de beräknade ramar som togs fram i budget 2018 

och som avser plan 2019.  

 

Därutöver har justeringar gjorts utifrån ny befolkningsprognos inklusive 

uppdaterad resursfördelning utifrån effekter av de demografiska 

förändringarna samt ny skatteunderlagsprognos och prisindexbedömning 

från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).  

 

Företaget Statisticon har tillsammans med kommunen tagit fram en 

långtidsprognos över befolkningsutvecklingen i kommunen. Denna visar att 

under prognosperioden 2018 - 2027 beräknas folkmängden i Dals-Eds 

kommun att minska med 263 invånare, från 4 763 till 4 500 personer. 

 

Sveriges Kommuner och landsting har i cirkulär 18:18, 2018-04-27 redovisat 

en ny bedömning av skatteunderlagets utveckling för åren 2017-2021 som 

visar en betydligt högre skatteunderlagstillväxt för år 2018 jämfört med 

februariprognosen, i övrigt gör SKL samma bedömning som tidigare.  
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forts § 88 

Förändringar jämfört med Plan 2019 samt förslag till preliminära 
ramar 
 

Belopp i tkr 

 
 

 

 

 

Finansförvaltning Plan 2019

Ny beräkning 

Budget 2019 Differens

Egna skatteintäkter -196 535 -197 326 791

Generella statsbidrag och utjämning -112 505 -111 723 -783

Pensioner 27 211 23 805 3 406

Arbetsgivaravgifter 80 400 71 600 8 800

Avtalsförsäkringar 538 479 59

Internränteintäkter -6 847 -6 847 0

Intäkt PO-påslag -98 420 -87 635 -10 785

Borgensavgift Edshus -655 -655 0

Timlöneförändring hela kommunen 353 360 -7

Förändring avskrivningskostnader 2 776 2 776 0

Ränteintäkter -50 -50 0

Räntekostnader 2 700 2 200 500

Totalt finansförvaltning -301 035 -303 015 1 981

Ingående ram 9 568 9 568 0

Löneökningspott 7 142 8 746 -1 605

KS Gemensamt Utvecklingsanslag 2 600 -2 600

Tidigareläggning kostnader för ombyggnation äldreboenden -1 900 -1 900 0

Anpassningar att hantera på kommunövergripande nivå -1 500 -4 300 2 800

Totalt ofördelat 13 310 14 714 -1 405

KF ingående ram 617 617 0

Indexuppräkning verksamhetens kostnader 6 8 -2

Kommunfullmäktige 623 625 -2

Valnämnd 5 5 0

KS - Kommunledningsförvaltning ingående ram 27 489 25 389 2 100

Ramförändring -950 -800 -150

Indexuppräkning verksamhetens intäkter -31 -72 41

Indexuppräkning verksamhetens kostnader 169 258 -89

KS - Kommunledningsförvaltning 26 677 24 775 1 902

KS - Samhällsbyggnadsförvaltning ingående ram 14 798 14 641 157

Ramförändring -150 0 -150

Nettoöverskott flyktingmedel 482 482 0

Indexuppräkning verksamhetens intäkter skattefinansierad verksamhet -200 -461 261

Indexuppräkning verksamhetens kostnader skattefinansierad verksamhet 402 616 -214

KS - Samhällsbyggnadsförvaltning 15 332 15 278 54
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Belopp i tkr 

 

 

 

Tjänsteskrivelse från ekonomichef föreligger med riktlinjer för den fortsatta 

processen där ledningsgruppen ska arbeta med en konkret åtgärdsplan för att 

bromsa nettokostnadsutvecklingen i enlighet med strategin för långsiktig 

hållbar ekonomi och verksamhet (LEV). 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. 

 

Beslut tas under hösten gällande drift- och investeringsbudget för 2019, plan 

2020-2021, skattesats samt taxor och avgifter. 

 

 

 

 

 

      

Plan 2019

Ny beräkning 

Budget 2019 Differens

Plan- och byggnadsnämnden ingående ram 2 140 2 140 0

Ramförändring 0 0 0

Indexuppräkning verksamhetens intäkter -6 -14 8

Indexuppräkning verksamhetens kostnader 10 16 -6

Plan- och byggnadsnämnden 2 144 2 142 2

Socialnämnden ingående ram 120 811 120 551 260

Ramförändring 1 755 763 992

Indexuppräkning verksamhetens intäkter -192 -442 250

Indexuppräkning verksamhetens kostnader 444 681 -237

Socialnämnden 122 818 121 553 1 265

FOKUS-nämnden ingående ram 119 745 119 662 83

Ramförändring -846 -85 -761

Indexuppräkning verksamhetens intäkter -719 -1 654 935

Indexuppräkning verksamhetens kostnader 701 1 074 -373

FOKUS-nämnden 118 881 118 997 -116

Resultat 1 245 4 926 3 681

Resultatmål 2 % av skatter och bidrag 6 181 6 079 102

Differens mot resultatmål -4 936 -1 153 3 783
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ekonomichef 2018-05-15.      

      

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige föreslås anta preliminära ramar för 2019, samt 

riktlinjer för den fortsatta budgetprocessen. 
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KF 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8(40) 

Sammanträdesdatum 

2018-06-05 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 89 Dnr 2014-000149 050 

Revidering - Policy för inköp och upphandling för Dals-Eds 

kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutar 2014-08-27 § 69 att anta nuvarande policy 

gällande inköp och upphandling. Policyn syftar till att vara ett stöd för 

nämnderna och upphandlingsansvariga i arbetet med inköp av varor och 

tjänster till kommunen.  

Ett behov finns att revidera policyn då riksdagen under 2016 antagit nya 

lagar inom upphandling, där Dals-Eds kommun främst berörs av Lag 

(2016:1145) om offentlig upphandling.  

 

Det är viktigt att kommunens policy för inköp och upphandling är 

uppdaterad och följer gällande lagstiftning, samt att innehållet i den 

speglar kommunens organisation inom området. Det finns inte längre 

någon gemensam upphandlare i Dalsland/Säffle,  

utan kommunerna har numera egna upphandlare som samverkar i ett 

nätverk.   

 

Ekonomichef och upphandlarens bedömning är att den befintlig 

policyn tar hänsyn till många viktiga punkter såsom att miljö och 

social hänsyn beaktas, dock behövs en del förenklingar och mindre 

förändringar göras. Policyn behöver anpassas till ny lagstiftning inom 

området och också anpassas till kommunens nuvarande organisation.             

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2018-05-23 § 94 att lägga till 

en mening i policyn: 

om en upphandling inte delas upp i mindre delar ska detta motiveras.      

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ekonomichef och upphandlare 2018-05-16 .     

      

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige beslutar att anta den reviderade policyn för 

inköp och upphandling.  

      

Expedieras till 

KF 
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§ 90 Dnr 2017-000351 805 

Renovering av motionsgården Tavlan 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens Arbetsutskott beslutar 2017-02-15  § 21 att Teknik och 

service samt FOKUS tillsammans med Eds Skidklubb ska arbeta fram ett 

kostnadsförslag gällande renoveringskostnader, en tidplan för renoveringar 

samt ett förslag till nya avtal mellan kommun och skidklubb. 

 

Samhällsbyggnadschef har inkommit med tjänsteskrivelse som tydliggör 

framtida drift och underhåll samt kostnader gällande motionsgården Tavlan. 

Eds Skidklubb inbjöd kommunen till ett möte för att uppmärksamma 

kommunen på olika behov gällande både motionsgården och spåren. Eds SK 

äger fastigheterna på plats, kommunen arrenderar aktuell mark av Göteborgs 

stift (ej Klevmarksspåret). Motionsgården Tavlan är Eds Skidklubbs 

klubbstuga, undervåningen upplåts till allmänheten (omklädningsrum, dusch, 

bastu, wc), huset är byggt 1976 och det mesta är orört sedan dess. Klubben 

erhåller ett årligt kommunalt driftbidrag på 40 000 kr varav 20 000 kronor är 

för att allmänheten har tillgång till omklädningsrum och bastu. Detta regleras 

genom nyttjanderättsavtal mellan kommunen och Eds SK, kommunen står   

för bland annat elförbrukningen till elljusspåret och byggnaderna samt 

markarrende, idag handlar det om 238 000 kronor inklusive 

kapitaltjänstkostnader och driftsbidrag. 

 

Flera olika avtal reglerar verksamheten såsom nyttjanderättsavtal mellan 

kommunen och Svenska Kyrkan Göteborgs stift (arrende för mark som 

spåren ligger på) samt nyttjanderättsavtal mellan Eds SK och Dals-Eds 

kommun angående anläggning, drift och underhåll.  

 

Trots dessa avtal råder det en del oklarheter kring vissa delar. Bland annat 

gäller det reparationer och underhåll av maskinerna samt bränslekostnader. 

 

Föreningen anhåller om ett kommunalt bidrag på 565 800 kronor för att 

kunna genomföra sina planerade inversteringar för värme och ventilation. 

Det möjliggör att man kan få 400 000 kronor i bidrag från Idrottslyftet under 

förutsättning att nyttjanderättsavtal tecknas där det framgår att föreningen 

äger rätt att nyttja elljusspåren för sin räkning under en tid av minst 10 år. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef 2018-05-14.      
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Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Eds SK ett bidrag på 

565 800 kr under förutsättning att föreningen erhåller bidrag på 

400 000 kr från Idrottslyftet samt att ett nyttjandeavtal på minst 10 år 

tecknas mellan kommunen och föreningen, i samband med detta 

skrivs också restvärdet av för den gamla belysningen. 

Finansiering sker via sänkning av årets budgeterade resultat från 0 till 

-0,6 mkr. Det negativa resultatet ska inte återställas i enlighet med 

balanskravet utan ses som en omställningskostnad för en långsiktig 

minskad nettokostnad och därigenom behandlas via kommunens 

resultatutjämningsreserv (RUR).  
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KF 
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§ 91 Dnr 2018-000165 700 

Riktlinjer för POSOM plan i Dals-Eds kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Socialchef har inkommit med POSOM plan som nu lyfts upp för 

fastställande av kommunfullmäktige. 

Normalt sker enskilda insatser för psykiskt och social omhändertagande 

inom ordinarie organisationer, inom institutioner och inom den privata 

sfären. Vid större och akuta krissituationer där ett flertal personer och 

anhöriga drabbas inom Dals-Eds kommuns geografiska område, skall 

kommunen kunna säkerställa psykiskt och social omhändertagande. Detta 

krishanteringsarbete skall utgå från Socialstyrelsens - Krisstöd vid allvarlig 

händelse, artikel nr 2008-123-16. 
 
För att klara dessa insatser finns en POSOM-organisation inom Dals-Eds 

kommun för beredskap. Det övergripande ansvaret för POSOM har 

krisledningsstaben och det operativa ansvaret har Dals-Eds socialchef. 

Samverkan sker med kommunens övriga verksamheter, Svenska kyrkan, 

polis, räddningstjänst, primärvården, psykiatriska katastrofledningsgruppen 

(PKL, Trollhättan/NÄL), frivilligorganisationer samt andra trossamfund.  

 

Planen skall användas: 

När den ordinarie verksamhetens befintliga resurser inte räcker till för att 

lösa uppkommen händelse eller kris. 

Vid omfattande kris/extraordinär händelse som kräver samordnade resurser 

gällande krisstöd i kommunen t ex i samband med omfattande olyckor, 

våldssituationer/övergrepp, explosioner, bränder, smittspridning, långvarigt 

strömavbrott. 

Vid de första akuta åtgärderna inom krishantering för drabbade och 

anhöriga, för att senare kunna slussa hjälpbehövande till annan ordinarie 

stödverksamhet. 

 

 

Vid krisläge ska räddningstjänst, polis eller SOS-alarm direkt begära att 

POSOM-ledningen kallas in. 

 

POSOM planen skall användas: 

- När den ordinarie verksamhetens befintliga resurser inte räcker till 

för att lösa uppkommen händelse eller kris. 

- Vid omfattande kris/extraordinär händelse som kräver samordnade 

resurser gällande krisstöd i kommunen t ex i samband med 

omfattande olyckor, våldssituationer/övergrepp, explosioner, bränder, 

smittspridning, långvarigt strömavbrott. 
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- Vid de första akuta åtgärderna inom krishantering för drabbade och 

anhöriga, för att senare kunna slussa hjälpbehövande till annan 

ordinarie stödverksamhet. 

 

POSOM-planen tillsammans med bilagor har arbetats fram av socialchefen 

tillsammans med POSOM-ledningen och planen utgör riktlinjer för hur 

arbetet skall hanteras i kommunen. 
 

      

Beslutsunderlag 

POSOM-plan – Riktlinjer för POSOM i Dals-Eds kommun.           

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen önskar se en återkoppling kring hur arbetet 

kommer igång och den fortsatta utvecklingen av arbetet. 

 

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige beslutar anta POSOM-plan, riktlinjer för 

POSOM i Dals-Ed. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

KF 
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§ 92 Dnr 2018-000167 253 

Försäljning av fastigheten Ed 1:89 - Premec 

Sammanfattning av ärendet 

Fastigheten Ed 1:89 står utan hyresgäster sedan hyresavtal upphört. 

Samhällsbyggnadskontoret har svårt att se att någon av kommunens egna 

verksamheter ska kunna nyttja lokalens fulla potential då det är en relativt 

stor industrifastighet med hög takhöjd. 

Fastighetsförvaltaren inkommit med skrivelse om att fastigheten bör läggas 

ut till försäljning snarast. 

 

Fastigheten Ed 1:89 har ett bokfört värde på c:a 3,1 mkr. 

Vår bedömning av fastighetens avkastningsvärde är minst 6 mkr. 

Eventuell reavinst/förlust belastar kommunens resultat det år fastigheten 

säljs. 

      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse fastighetsförvaltare 2018-05-14.      

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att snarast lägga ut fastigheten Ed 1:89 till 

försäljning via budgivning med ett utgångspris/lägsta pris på 6 mkr. 

med förtydligande om att kommunen tillämpar fri prövningsrätt av 

anbuden. 

 

- Kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens arbetsutskott att 

fatta slutgiltigt beslut om försäljning efter budgivning och värdering av 

anbud samt uppdrar till kommunstyrelsens ordförande att teckna 

erforderliga handlingar. 

      

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Fastighetsförvaltare 
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§ 93 Dnr 2018-000169 100 

Dataskyddsombud 

Sammanfattning av ärendet 

Den 25 maj 2018 ersätts personuppgiftslagen (PuL) med 

dataskyddsförordningen (GDPR), de nya reglerna börjar då gälla direkt utan 

någon övergångsperiod. Varje självständig nämnd i kommunen är en 

myndighet som enligt dataskyddsförordningen är personuppgiftsansvarig för 

personuppgiftsbehandlingar inom sitt verksamhetsområde. Varje nämnd 

ansvarar därmed också för att utse ett dataskyddsombud.  

Regelverket medger att samma person utses som dataskyddsombud för 

samtliga myndigheter och företag i kommunkoncernen.  

 

Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att 

övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Det innebär 

bland annat att 

 samla in information om hur organisationen behandlar 

personuppgifter 

 kontrollera att organisationen följer bestämmelser och interna 

styrdokument 

 informera och ge råd inom organisationen. 

Dataskyddsombudet ska också 

 ge råd om konsekvensbedömningar 

 vara kontaktperson för Datainspektionen 

 vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom 

organisationen 

 samarbeta med Datainspektionen, till exempel vid inspektioner. 

Dataskyddsombudet ska  

 ha kunskaper om dataskyddsförordningen 

 känna organisationens kärnverksamhet, hur organisationen behandlar 

personuppgifter och veta hur organisationens informationsteknik och 

it-säkerhet fungerar 

 ha förmåga att sprida information och etablera en dataskyddskultur 

inom organisationen. Därför är också dataskyddsombudets personliga 

egenskaper viktiga. 

 

Förslaget innebär att uppdraget ska utövas på deltid inom befintlig tjänst. 

Extra ersättning föreslås utgå, som ett lönetillägg under den tid som 

uppdraget löper.  
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Finansiering sker inom kommunstyrelsens ram.  

Förhandling enligt MBL är inget krav för denna tjänst.  

 

Det finns möjlighet att utse ett internt eller ett externt dataskyddsombud. 

Kommunchefen bedömer i sitt yttrande 2018-05-15 efter övervägande av 

olika alternativ att det i nuläget är mest lämpligt och effektivt med en intern 

tillsättning.  

Uppdraget föreslås att inledningsvis gälla från 25 maj till 31 december 2018, 

för att därefter utvärderas inför en eventuell förlängning med ett år i taget. 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunchef 2018-05-15.      

      

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen utser utvecklingsstrateg till dataskyddsombud för 

kommunstyrelsen, under perioden 25 maj - 31 december 2018, samt 

utvärdering och nytt beslut om dataskyddsombud ska ske hösten 2018, 

inför år 2019. 
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§ 94 Dnr 2018-000127 002 

Revidering av Räddningstjänstens delegationsordning 

Sammanfattning av ärendet 

Räddningstjänstens delegationsordning är antagen i 

kommunstyrelsen/räddningsnämnden 2002-08-13 § 131 och senast reviderad 

2008-04-16 § 70. 

Förslag till ny revidering av delegationsordningen för Räddningstjänsten 

föreligger 2018-04-09. 

Räddningstjänsten har gjort en översyn av befintlig delegationsordning för 

räddningstjänsten och det behövs göras en uppdatering/tillägg i den 

nuvarande delegationsordningen enligt följande: 

Medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotning på den 

egna fastigheten enligt LSO 3 kap 4 § 2:a stycket. 

      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Stf. räddningschef 2018-04-09.   

      

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen, tillika räddningsnämnd, beslutar att godkänna 

föreliggande uppdatering/tillägg av räddningstjänstens 

delegationsordning att medge att en fastighetsägare utför eller låter 

annan utföra sotning på den egna fastigheten enligt LSO 3 kap 4 § 2:a 

stycket. 
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§ 95 Dnr 2018-000137 042 

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2017 - 

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, 

Årjäng 

Sammanfattning av ärendet 

Samordningsförbundet Norra Dalsland bildades 2005 av kommunerna 

Bengtsfors, Dals-Ed och Åmål samt Västra Götalandsregionen, 

Länsarbetsnämnden i Västra Götaland och Försäkringskassan. Den 1 januari 

2012 utvidgades förbundet med Landstinget i Värmland, Säffle och Årjängs 

kommuner. 

 

Syftet med samordningen är att uppnå en effektivare resursanvändning och 

att utveckla en myndighetsgemensam organisering kring behov av 

arbetslivsinriktad rehabilitering. Målgruppen är personer som är i behov av 

samordnad rehabilitering.   

      

Samordningsförbundets årsredovisning 2017 föreligger. 

      

      

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige godkänner för sin del årsredovisning 2017 för 

samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng 

samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet. 
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§ 96 Dnr 2018-000162 042 

Årsredovisning och revisionsberättelse 2017 - Bokslut  - 

Dalslands Miljö & Energiförbund 

Sammanfattning av ärendet 

Årsredovisning 2017 för Dalslands Miljö & Energiförbund föreligger.  

 

Handlingarna ska behandlas i respektive medlemskommuns fullmäktige som 

även tar ställning i frågan om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen.  

      

      

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige beslutar för sin del godkänna föreliggande 

årsredovisning 2017 för Dalslands Miljö & Energiförbund samt bevilja 

förbundsdirektionen ansvarsfrihet.  
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§ 97 Dnr 2018-000163 042 

Årsredovisning 2017 - Fyrbodals kommunalförbund 

Sammanfattning av ärendet 

Fyrbodals kommunalförbunds uppgift är att tillvarata kommunernas 

intressen inom Fyrbodals geografiska område, främja deras samverkan och 

tillhandahålla dem service. Syftet ska vara att stärka Fyrbodal och samverka 

för utveckling och effektivt resursutnyttjande.  

 

Årsredovisning 2017 för Fyrbodals kommunalförbund föreligger.      

      

Beslutsförslag     

- Kommunfullmäktige godkänner för sin del årsredovisning 2017 för 

Fyrbodals Kommunalförbund samt beviljar förbundsdirektionen 

ansvarsfrihet. 
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§ 98 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.  

 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2018-03-28 och beslöt då att avvakta 

med beslut i ärendet tills samråd har skett med andra kommuner och att 

beslut i ärendet har fattats i andra kommuner i regionen.  

 

Verksamhetschef Utsikten Anna Andersson informerar vid 

kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträde 2018-04-18 om processen i 

övriga kommuner i regionen. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till 

verksamhetschef att ta fram ytterligare underlag inför dagens sammanträde. 

Förvaltningscheferna i kommunerna i Fyrbodal (utom Färgelanda) har  

2018-04-04 lämnat en gemensam tjänsteskrivelse till Fyrbodals 

Kommunalförbund. De föreslår att principerna för asylsökandes skolgång 

samordnas inom kommunalförbundet för att underlätta de interkommunala 

relationerna och skapa likvärdiga villkor mellan kommunerna när många av 

ungdomarna flyttar eller flyttas runt mellan kommuner. Kommunalförbundet 

fattade inte beslut i frågan utan frågan togs tillbaka för diskussioner i de egna 

kommunerna.  

 

Regeringen har presenterat ett nytt lagförslag, som föreslås träda i kraft den 

1 juli 2018. Förslaget innebär att en ensamkommande som fått ett beslut om 

utvisning ska kunna beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för studier 

på gymnasial nivå, dock ska flera ytterligare villkor vara uppfyllda. 

 

Tjänsteskrivelse från verksamhetschef  2018-05-14 föreligger med 

sammanfattning samt konsekvensbedömning av regeringens lagförslag.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse verksamhetschef Utsikten 2018-05-14.      

      

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att följa de regler och riktlinjer som gäller 

för målgruppen och för övrigt inte göra något ytterligare åtagande. 

- Kommunstyrelsen beslutar att bevilja de elever som enligt vår 

bedömning uppfyller de kriterier som lagen föreskriver. 
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§ 99 Dnr 2018-000143 511 

Lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsningar i Dals-

Ed 

Sammanfattning av ärendet 

Dals-Eds kommun har gjort en översyn av nuvarande lokala 

trafikföreskrifter om hastighetsbegränsningar med stöd av 10 

kap 1 § andra stycket 14 Trafikförordningen (1998:1276). 

 
I de föreskrifter som gäller idag är formuleringen otydlig på vissa 

ställen. De föreslagna föreskrifterna är utformade enligt de senaste 

allmänna råden i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2015:60) och 

allmänna råd om lokala trafikföreskrifter. 

 

Förslagen har skickats på remiss till Trafikverket och Polismyndigheten. 

Trafikverket påpekar att begränsningspunkten på Snörrumsvägen bör 

specificeras vilket har gjorts.  

Trafikverket tillstyrker inte förslaget gällande Grenebacken väg 2116 på 

grund av följande skäl:                             

- Befintlig trafikmiljö i sig är fartdämpande i och med att det är smalt 

på platsen, upphöjt övergångsställe, cirkulation- och 

järnvägsövergång. I olycksstatistiken förekommer under de senaste 

åren inga inrapporterade olyckor med personskador. 

- Att hastighetsgräns 50 km/tim råder är inte detsamma som att 50 

kr/tim alltid är en lämplig hastighet att framföra ett fordon i. 

Fordonsförare har enligt trafikförordningen alltid skyldighet att 

anpassa hastigheten till vad trafiksäkerheten kräver. 

Polismyndigheten har inget att erinra. 

Kommunutredarens bedömning är att upphävandet av lokal trafikföreskrift 

om begränsad hastighet på Gamla Edsvägen motiveras av att den gjorts utan 

bemyndigande.  

Upphävandet av lokal trafikföreskrift om begränsad hastighet på Västra 

Edsmyrevägen görs med anledning av att denna sträcka har lagts till i ett  

30 km/tim-område som kommer i separat föreskrift. 

 
Vid Grenebacken har sträckan för 30 km/tim utvidgats till att även omfatta 

cirkulationsplatsen. Detta med motiveringen är att cirkulationsplatsen 

ligger i anslutning till skolvägen och barn på väg till och från skolan vistas 

i anslutning på gång- och cykelvägar samt övergångsställen.  
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Trots befintlig fartdämpande trafikmiljö körs skyltanordningen i 

cirkulationsplatsen ned av bilister. En anledning till detta kan vara att 

cirkulationsplatsen ligger i en svacka, vilket kan öka hastigheterna. 

 

Trafikverkets synpunkter har beaktats, men bedömningen görs ändå att 

hastigheten för sträckan vid Grenebacken bör sänkas till 30 km/tim för att 

säkra skolvägen för barnen. Vidare får man också en naturlig hopknytning 

med de anslutande 30-sträckorna och kan på så vis förenkla utmärkningen 

av hastigheterna.  

 

I övrigt innebär förslagen endast några få justeringar jämfört med hur 

områdena är utmärkta idag. 

     

      

Beslutsunderlag 

Bilaga 1-7 – Förslag till lokala trafikföreskrifter om hastighet.             

Yttrande från Trafikverket.                                                                        

Yttrande från Polismyndigheten. 

      

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar godkänna lokala trafikföreskrifter om 

hastighetsbegränsningar enligt bilaga 1-7.  
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§ 100 Dnr 2018-000144 511 

Föreskrifter om 30 km/tim i områden i Dals-Ed 

Sammanfattning av ärendet 

Dals-Eds kommun har gjort en översyn av nuvarande föreskrifter om 30 

km/tim inom områden enligt 3 kap 17 § Trafikförordningen (1998:1276). 

 

De föreslagna föreskrifterna är utformade enligt de senaste allmänna råden i 

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

trafikföreskrifter. 

 

Förslagen har skickats på remiss till Polismyndigheten och till Trafikverket,  

som inte har något att erinra i ärendet.   

  

Kommunutredarens bedömning är att i de föreskrifter som gäller idag är 

formuleringen otydlig på vissa håll och området vid Tjädervägen/Orrvägen 

har utökats med ett nytt bostadsområde samt förskola som också behöver 

ingå i 30-området. I övrigt innebär förslagen endast några få justeringar 

jämfört med hur områdena är utmärkta idag. 

      

Beslutsunderlag 

Bilaga 1-5 - Föreskrifter om hastighetsbegränsning till 30 kilometer i 

timman. 

Yttrande Trafikverket. 

Yttrande Polismyndigheten.  

      

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar godkänna föreskrifter om 

hastighetsbegränsning till 30 kilometer i timmen enligt bilaga 1-5.  
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§ 101 Dnr 2018-000151 107 

Förslag till nya stadgar för Stiftelsen för Dalslands Kanals 

framtida bestånd. 

Sammanfattning av ärendet 

Från Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd har en begäran 

inkommit gällande stadgeändring. 

Vid styrelsemöte 2018-04-13 för stiftelsen för Dalslands kanals framtida 

bestånd togs beslut om att begära ändring av stiftelsens stadgar. Orsaken till 

begäran är att då kommunalförbundet Dalsland (kommunerna Åmål, 

Bengtsfors, Dals-Ed, Mellerud och Färgelanda) inte längre existerar krävs en 

ändring av § 4 i stadgarna för Stiftelsen för Dalslands kanals framtida 

bestånd.      

Styrelsen beslutar att begära en ändring där samtliga 5 kommuner som 

ingick i kommunalförbundet Dalsland ska ha en representant i styrelsen för 

Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd. 

Styrelsen beslutar därefter att enligt § 10 i stadgarna skicka ut denna begäran 

om stadgeändring till samtliga stiftare för att få en enighet av minst ¾.  

Efter stadgeändringen ska § 4 lyda enligt följande: 

- Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse som består av 10 

ledamöter jämte 10 ersättare.   

- Västra Götalandsregionen och Region Värmland utser vardera en 

ledamot. Kommunerna Vänersborg, Årjäng, Åmål, Bengtsfors,    

Dals-Ed, Mellerud och Färgelanda utser även de vardera en ledamot. 

Därjämte äger Dalslands Kanal AB rätt att utse en ledamot. För varje 

ledamot utses på samma sätt en ersättare.                                                                                           

- Ledamöter och ersättare utses för samma mandatperiod som gäller 

vid kommunala val.    

- Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande samt inom 

eller utom sig sekreterare och kassör. Vidare utser styrelsen 

representant i Dalslands kanal AB:s styrelsen.     

- Styrelsen ska ha sitt säte i Åmål, Västra Götalands län.  

Stiftelsen firmatecknas av den eller dem som styrelsen därtill utser. 

Styrelsen äger rätt att då så erfordras till sig adjungera personer för 

särskilda uppdrag.                                                                     

Styrelsen skall vid förvaltning av stiftelsens tillgångar tillse att dessa 

inbringade på fullt betryggande sätt. 
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Beslutsunderlag 

Protokoll Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd 2018-04-13.      

      

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ändring av § 4 i 

stiftelsens stadgar för Stiftelsen för Dalslands kanals framtida 

bestånd.     
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§ 102 Dnr 2018-000158 310 

Utplacering av blomlådor som farthinder 

Sammanfattning av ärendet 

Ett flertal personer hör av sig till kommunen varje år med önskemål om att få 

farthinder utplacerade i deras bostadsområden.  

Utplacering av blomlådor är ett effektivt sätt att skapa en fysisk trafikmiljö 

som uppmanar till låg hastighet. 

Kommunutredare bedömer att genom att öppna upp för invånarna att själva 

placera ut farthinder så öppnar man också upp för en större delaktighet. 

Trafiksäkerhet måste inte ställas mot kostnader, vilket innebär att fler gator 

får möjlighet till att själva påverka en sänkt hastighet. Då grannarna måste 

informeras startas också en dialog där man påminns om vikten av att hålla 

hastigheterna inom bostadsområden, vilket också bedöms ge en positiv 

effekt för trafiksäkerheten.  

Idag finns farthinder i form av betongsuggor utplacerade på några gator 

inom Ed. För dessa gator bör samma regler, med ansökan och egenansvar, 

gälla som för övriga gator. 

Avstämning har skett med räddningstjänsten som inte har något att tillägga 

mer än att det bör vara 8 meter mellan blomlådorna.  

      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunutredare 2018-05-08.                                         

Regler för utplacering av blomlådor som farthinder. 

      

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att utplacering av blomlådor efter beviljat 

tillstånd från tekniska kontoret ska vara tillåtet i Dals-Eds kommun. 

- Kommunstyrelsen beslutar att bifogade regler gäller för utplacering 

av blomlådor.  

- Kommunstyrelsen ser en återkoppling angående utvärdering under 

hösten 2019. 
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§ 103 Dnr 2018-000053 162 

Förstudie om Civilt försvar 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen uppdrar 2018-02-28 § 32 till säkerhetssamordnaren att 

göra en förstudie av hur Dals-Eds kommun ska bygga upp sin del i det civila 

försvaret, syftet är att inventera behov, nuläge och åtgärder. Samtliga 

förvaltningar ska vara säkerhetssamordnaren behjälplig i förstudien.  

 

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 kunskap 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. 

 

Under 2017 har kommunen fått ett bidrag för att återuppta 

totalförsvarsplaneringen. Förhandling pågår mellan parterna MSB och SKL  

om en överenskommelse för kommunernas uppgifter med civilt försvar. 

Under åren 2018 till och med 2020 kommer medel att tillföras kommunerna.  

 

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  

fortsätter.  

 

Förstudien är ett av flera inledande steg i arbetet med att återuppta 

planeringen med civilt försvar. Arbetet beräknas ske stegvis där  

Dalslandskommunerna kommer att kunna dra nytta av varandra genom 

effektiv samverkan. 
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forts § 103   

 

Säkerhetssamordnarna i Dalsland har arbetat tillsammans vid genomförandet 

av föreliggande förstudie om återuppbyggnad av civilt försvar på kommunal 

nivå.   

         

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivels kommunchef och utvecklingsstrateg 2018-05-16.               

Förslag – Förstudie om återuppbyggnad av civilt försvar på kommunal nivå. 

      

Kommunstyrelsens beslut 

- att ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att utse en funktion, 

avdela personella resurser för att samordna kommunens arbete med 

civilt försvar. 

- att kommunstyrelsen ger varje 

förvaltning/verksamhet/bolag/kommunalförbund i uppdrag att utse en 

person som ska medverka i arbetet med civilt försvar. 

- att i samband med att MSB och SKL:s överenskommelse om 

kommunernas arbete med civilt försvar är klar ska en gemensam plan 

för arbetet tas fram.  

- att i arbetet ska samverkan med Dalslandskommunerna eftersträvas. 

- att kommunstyrelsen ska följa upp arbetet med civilt försvar minst en 

gång per kvartal. 

      

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Kommunchef           

Utvecklingsstrateg                      

Nämnder                               

Edshus     

      



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

30(40) 

Sammanträdesdatum 

2018-06-05 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 104 Dnr 2018-000121 500 

Remiss av Trafikverkets åtgärdsprogram för 

omgivningsbuller, 2019-2023 

Sammanfattning av ärendet 

Trafikverket har remitterat förslaget om åtgärdsprogram 2019-2023 

enligt förordningen om omgivningsbuller, TRV 2018/38075, 2018-04-05  

till kommunen. 

 

Rapporten beskriver hur man skall arbeta för att minska olägenheten 

gällande buller och vibrationer vid det statliga väg och järnvägsnätet under 

den angivna perioden. 

 

Samhällsbyggnadschefen har tagit del av remissen och ser inte något som 

föranleder behov av att lämna synpunkter. 

      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef 2018-05-11.      

      

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen har tagit del av förslaget och beslutar att avstå från 

att yttra sig i ärendet. 
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§ 105 Dnr 2017-000447 600 

Motion - tala om trollen, lyft fram kritisk granskning och 

källkritik i undervisningen 

Sammanfattning av ärendet 

Motion har inkommit 2017-12-14 från Kerstin Sandqvist (L) om behovet av 

att lyfta fram kritisk granskning och källkritik i undervisningen för att möta 

desinformation och odemokratiska krafter som vill påverka opinionen på 

internet. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-01-15 § 18 att 

remittera ärendet till FOKUS-nämnden för beredning av förslag till 

motionssvar. FOKUS-nämndens berörda verksamheter har därefter 

sammanställt en redovisning av hur man arbetar med det område motionen 

lyfter fram. 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef  FOKUS 2018-03-21 föreligger  där 

beskrivs hur arbetet med kritisk granskning och källkritik genomförs i 

undervisningen och en kort sammanfattande beskrivning per 

verksamhetsområde. 

Bedömningen från verksamheterna är att detta område redan nu lyfts fram på 

ett tydligt sätt i skolans styrdokument och utifrån att det är ett återkommande 

inslag i undervisningen. 

Man tycker sig även se att våra barn och unga utvecklar kunskaper inom 

området som ger dem verktyg att hantera både möjligheter och risker i den 

digitala världen. Samtidigt kan man konstatera att omvärld och utmaningar 

hela tiden förändras och kompliceras, vilket gör att kritiskt och självständigt 

tänkande måste övas i ständigt nya perspektiv och med nya typer av 

exempel.   

FOKUS-nämndens beslut 2018-04-25 § 31 nämnden understryker samfällt 

vikten av den fråga som aktuell motion lyfter, samt lämnar som motionssvar 

föreliggande beskrivning av det arbete som genomförs och planeras i 

verksamheterna.          

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse förvaltningschef FOKUS 2018-03-21.       

Beslut FOKUS-nämnden 2018-04-25 § 31.       

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige besvarar rubricerad motion med att utifrån 

föreliggande förslag anses motionen besvarad.      
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§ 106 Dnr 2018-000159 002 

Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning 

Sammanfattning av ärendet 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning beslutades så sent som 

i kommunstyrelsen 2017-11-29 § 137, nytt behov av ändringar i 

delegationsordningen har därefter uppmärksammats. 

I samband med att trafikföreskrifterna ses över har observerats att 

delegationerna avviker från Trafikförordningens uttryck, vilket innebär att 

delegationerna blir begränsade. Avsnittet för trafik och parkering i 

nuvarande delegationsordning föreslås därför utformas utefter paragraferna i 

Trafikförordningen (1998:1276). Vidare har även några punkter lagts till 

under avsnittet för att förenkla handläggningen. 

Under avsnittet för allmän administration föreslås handläggare få delegation 

att besluta om att avge yttrande med anledning av besvär av delegats beslut 

samt för omprövning av delegats beslut enligt förvaltningslagen.    

Kommunutredaren bedömer att då delegationerna gällande trafik och 

parkering är begränsade i och med dagens utformning bör delegationerna 

utformas efter Trafikförordningens paragrafer.  

De punkter från Trafikförordningen som föreslagits överlåtas till delegation 

avser frågor som inte bedöms vara av intresse för kommunstyrelsen och 

handläggningstiden på ärenden av denna karaktär påskyndas därmed om 

teknisk chef får delegation. 

Gällande ändringar under allmän administration görs bedömningen att en 

handläggare bör få möjlighet att fullfölja ärendeprocessen för sina 

delegationsbeslut. 

      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunutredare 2018-05-09.    

      

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar godkänna föreliggande förslag till revidering 

av kommunstyrelsens delegationsordning.  
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§ 107 Dnr 2018-000184 042 

Årsredovisning 2017 - Stiftelsen Hugo Berglunds Donation 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till årsredovisning 2017 föreligger avseende Stiftelsen Hugo 

Berglunds donation. 

Styrelsen för stiftelsen har för sin del godkänt förslaget till årsredovisning. 

      

      

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att för sin del godkänna förslag till 

årsredovisning 2017 avseende Stiftelsen Hugo Berglunds donation.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Fondens ekonom                                   

KF 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

34(40) 

Sammanträdesdatum 

2018-06-05 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 108 Dnr 2018-000185 042 

Årsredovisning 2017 – Stiftelsen Ester och Conrad Carlssons 

hjälpfond 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till årsredovisning 2017 föreligger avseende Stiftelsen Ester och 

Conrad Carlssons hjälpfond. 

Styrelsen har för sin del godkänt förslaget till årsredovisning.      

      

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att för sin del godkänna förslag till 

årsredovisning 2017 för Stiftelsen Ester och Conrad Carlssons 

hjälpfond. 

- Kommunstyrelsen påminner om tidigare uppdrag om översyn av 

fonderna och eventuell permutation, till fondens ekonom.      
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§ 109 Dnr 2018-000183 042 

Årsredovisning 2017 - Hjalmar och Selma Martinssons fond 

m.fl. 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till årsredovisning 2017 föreligger avseende Christina Johanssons 

fond, Hjalmar och Selma Martinssons fond, Hulda Kristina Norgrens fond, 

Ingeborg Johannessons fond, Skolsamfonden samt Sociala samfonden.      

      

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att för sin del godkänna förslag till 

årsredovisning för 2017 avseende Christina Johanssons fond,      

Hjalmar och Selma Martinssons fond, Hulda Kristina Norgrens fond, 

Ingeborg Johannessons fond, Skolsamfonden samt Sociala samfonden.  

- Kommunstyrelsen påminner om tidigare uppdrag om översyn av 

fonderna och eventuell permutation, till fondens ekonom.     
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§ 110 Dnr 9230  

Information till Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Kost- och lokalvårdschef informerar om livsmedelsupphandlingen där 

samtliga dalslandskommuner inklusive Säffle deltar. 

Det nya avtalet gäller från och med 1 juni 2018 och har fokus på ekologiska 

produkter, en sidoupphandling har gjorts av närproducerad mjölk och 

nötkött.       

En fråga lyfts om hur det går med sopningen av gruset i samhället. 

Ordföranden informerar om att det är mycket mer grus i år än tidigare och  

en extra sopmaskin har hyrts in för att arbetet ska gå fortare.   

 

Landshövdingen i Västra Götaland har inbjudit de 15 minsta kommunerna i 

Västra Götaland för att diskutera småkommunernas utmaningar.    
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§ 111 Dnr 14270  

Rapport från Kommunalförbunden 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande informerar om att Fyrbodals 

kommunalförbund  har sammanträde nästa vecka och bland annat ska 

verksamhetsplan samt tillväxtplan 2019 behandlas. 

Ny förbundsordförande presenteras  8 juni 2018.   

 

Kommunstyrelsens ordförande informerar att Dalslands Miljö- och 

energiförbund har sammanträde nästa vecka då bland annat 

arbetsmiljörevision ska behandlas. När det gäller Hållbar Utveckling Väst 

har man en ny huvudman vilken är Innovatum. 
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§ 112 Dnr 34051  

Anmälan av delegationsbeslut KS 180605 

 Kommunstyrelsens 

ordförande 

Delegationsbeslut 2018-68 - Hyreskontrakt del av Dals-Ed, Ed 

1:34, lokal 107 - Pyrotek Scandinavia AB 

Teknisk chef Delegationsbeslut 2018-67 - Svar på skrivelse angående önskan om 

trafikåtgärd Snörrumsvägen - ÄNG 5:27 

Stf. Räddningschef Delegationsbeslut 2018-66 - Beslut om att fastighetsägaren själv får 

utgöra rengöring (sotning) - HÖGKIL 1:16 

Kost- och lokalvårdschef Delegationsbeslut 2018-65 - Rekrytering av kock - KS 2018:03 

Teknisk chef Delegationsbeslut 2018-64 - Tillfälliga lokala trafikföreskrifter att 

gälla vid Bakluckeloppis på Torget i Dals-Ed 30 juni, 14 juli,       

28 juli och 18 augusti 2018 

Stf. Räddningschef Delegationsbeslut 2018-63 - Yttrande gällande ansökan om 

tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter - 

Danstillställning Töftedals dansgille 180707 

Teknisk chef Delegationsbeslut 2018-62 - Yttrande gällande ansökan om 

tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter - 

Danstillställning Töftedals dansgille 180707 

Fastighetsförvaltare Delegationsbeslut 2018-61 - Yttrande angående ansökan om 

dispens från terrängkörningslagen - Mudrace 4-5 augusti 2018   

Teknisk chef Delegationsbeslut 2018-60 - Yttrande gällande ansökan om 

tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter - 

Nostalgimässa 12 maj 2018 

Stf. Räddningschef Delegationsbeslut 2018-59 - Yttrande angående ansökan om 

tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter - 

Nostalgimässa 12 maj 2018 

Kommunkansliet Delegationsbeslut 2018-58 - Parkeringstillstånd 7 2018 - Sekretess 

enligt 26 kap 1 § 

Stf. Räddningschef Delegationsbeslut 2018-57 - Yttrande angående alkoholservering i 

Stallbackens lokaler 

Samhällsbyggnadschef Delegationsbeslut 2018-56 - Yttrande - Tillstånd enligt 

ordningslagen gällande sångstunder i Terassparken 2018   

Stf. Räddningschef Delegationsbeslut 2018-55 - Yttrande - Tillstånd enligt 

ordningslagen gällande sångstunder i Terassparken 2018 
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§ 113 Dnr 34052  

Meddelande KS 180607 

Sammanfattning av ärendet 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 18:9 

Information om överenskommelse om Särskild AGS-KL-förmån som 

ersätter Allmänna bestämmelser § 28 mom. 9 och överenskommelse om 

tillägg i Avgiftsbefrielseförsäkringen. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 18:18 

Budgetförutsättningar för åren 2018-2021. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 18:19 

Politiska partier inom vård och äldreomsorg. 

 

Socialnämnden, Dals-Eds kommun 

Beslut 2018-05-22 § 41 – Ersättningsnivå för hemtjänst och hemsjukvård i 

annan kommun 2018. 

 

Polismyndigheten/Polisregion Väst 

- Anmälan och underrättelse om stöld genom inbrott i Hagaskolan. 

- Anmälan och underrättelse om försök till stöld genom inbrott i 

Snörrumskolan. 

- Anmälan och underrättelse om stöld Snörrumskolan. 

- Anmälan och underrättelse om stöld bakom matsal vid paviljongen 

på Hagaskolan. 

- Anmälan om olaga intrång Hagaskolan. 

- Anmälan om viltolycka rådjur – fordon. 

- Anmälan om stöld genom inbrott i Hagaskolan. 

 

 

Fyrbodals kommunalförbund 

Sammanträdesprotokoll 2018-03-22. 

 

Folkhälsorådet 

Sammanträdesprotokoll 2018-04-27. 

 

Diarienr KS 17/421.332 

Beslut FOKUS-nämnden 2018-04-25 § 33 gällande attraktiva och hållbara 

miljöer för lek och aktivitet – lekplatser. 
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forts § 113 

 

 

Diarienr KS 13/286.290 

Beslut FOKUS-nämnden 2018-04-25 § 28 gällande köksutredning – 

förskolans verksamheter. 

 

Diarienr KS 18/148.003 

Beslut FOKUS-nämnden 2018-04-25 § 26 gällande delegationsordning 

FOKUS-nämnden – revidering. 

 

Diarienr KS 13/293.291 

Beslut från Boverket enligt förordningen (2015:552) om statsbidrag för 

upprustning av skollokaler och av utemiljöer vid skolor, förskolor och 

fritidshem – Snörrumskolan. 

 

Diarienr KS 18/132.231 

Meddelande enligt 9 kap 41 b § plan- och bygglagen (2010:900) – Äng 3:13.  

 

      

      

      

 

 

 

 


