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Plats och tid Stora Le, kommunhuset, onsdagen den 15 augusti 2018 kl 08:00 - 12.00 

Beslutande Ledamöter 

Martin Carling (C), Ordförande 

Elisabet Forsdahl (C) 

Ture Olsson (C) 

Tommy Olsson (KD) 

Andreas Nilsson (M) 

Per-Erik Norlin (S), 1:e vice ordförande 

Carina Halmberg (S) 

Jan-Gunnar Eliasson (S) 

Monica Sandström (S) 

Lennart Lundgren (C) 

 

 

 

Övriga närvarande 

Ersättare 

Åke Jansson (C) 

 

Agneta Johansson, kommunchef 

Suzanne Håkansson, teknisk chef § 118 

Leif Kunell, räddningschef § 118 

Justerare Andreas Nilsson (M) 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret,  onsdagen den 15 augusti, klockan 12.00 

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 114-121 

 Jonas Olsson  

 Ordförande 

  

 Martin Carling  

 Justerare 

  

 Andreas Nilsson  

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2018-08-15 

Datum då anslaget sätts upp 2018-08-15 Datum då anslaget tas ned 2018-09-07 

Förvaringsplats för protokollet Närarkiv, kommunkontoret 

 

Underskrift 
  

 Jonas Olsson  
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§ 114 Dnr 2018-000172 007 

Revisionsrapport - Uppföljande granskning intern kontroll 

leasingbilar 

Sammanfattning av ärendet 

De förtroendevalda revisorerna har genomfört en uppföljande granskning av 

huruvida kommunstyrelsen och socialnämnden säkerställer tillräcklig intern 

kontroll avseende leasingbilar. Revisorernas sammanfattande bedömning 

efter genomförd granskning, är att kommunstyrelsen och socialnämnden 

säkerställer tillräcklig intern kontroll av leasingbilarna.  

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport - Uppföljande granskning intern kontroll leasingbilar 

Beslutsförslag 

- Kommunstyrelsen överlämnar revisionsrapporten Uppföljande 

granskning intern kontroll leasingbilar, till kommunfullmäktige för 

kännedom och utan förslag om åtgärder.  
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§ 115 Dnr 2018-000147 175 

Remiss - Förslag om hantering av explosiva varor 

Sammanfattning av ärendet 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) inbjuder kommunen 

att lämna synpunkter på förslaget till revidering av Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om hantering av explosiva varor.  

Förslaget innehåller revideringar i delar av författningen MSBFS 2016:3 om 

hantering av explosiva varor. Syftet med revideringen är i huvudsak att 

införa tillståndskrav för användning av fyrverkeriraketer med styrpinne.  

Räddningschefen har meddelat att ett gemensamt yttrande kommer beredas 

från alla räddningstjänster i Västra Götaland, Räddsam VG. Det 

gemensamma yttrandet har dock inte inkommit till kommunstyrelsens 

behandling av ärendet.  

Beslutsunderlag 

Remiss förslag om hantering av explosiva varor 

Remiss konsekvensutredning hantering av explosiva varor 

Remiss förslag om hantering av explosiva varor med spårade ändringar 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen avstår från att lämna yttrande kring rubricerad remiss 

av förslag om hantering av explosiva varor.  
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§ 116 Dnr 2018-000149 420 

Remiss - Grön infrastruktur - Dnr 500-32159-2015 

Sammanfattning av ärendet 

Remiss har inkommit från Länsstyrelsen avseende Grön infrastruktur - 

förslag till regional handlingsplan för Västra Götalands län.  

 

Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att ta fram en regional handlingsplan 

för grön infrastruktur. Handlingsplanen ska vara ett kunskaps- och 

planeringsunderlag för alla som på något sätt påverkar mark- och 

vattenanvändning. Med utgångspunkt från länets förutsättningar, naturtyper 

och arter pekas ett antal insatsområden ut som behöver prioriteras för att 

stärka och bevara en grön infrastruktur. Handlingsplanen inkluderar förslag 

till åtgärder och föreslagna insatsområden är: 

 - Västerhavets värdefulla marina ekosystem 

 - Sjöar och vattendrag 

 - Våtmarker 

 - Odlingslandskapet 

 - Skogen 

 - Skyddsvärda lövträd i landskapet 

 - Valleområdet 

 - Fysisk planering som verktyg 

 - Information, förankring och utveckling 

 

Handlingsplanen är ett första förslag och kommer att kompletteras både 

under och efter remisstiden och där kommer svaren på remissen att vara ett 

viktigt bidrag. Dalslands miljökontor har tillsammans med plan- och 

byggkontoret i uppdrag att inkomma med förslag till yttrande. Till dagens 

sammanträde i kommunstyrelsen föreligger förslag till yttrande från 

Dalslands miljökontor.  

Beslutsunderlag 

Remiss - Grön infrastruktur 

Remissvar Dalslands miljökontor 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen uppdrar åt plan- och byggkontoret att tillsammans 

med samhällsbyggnadsförvaltningen inkomma med kompletterande 

yttrande till kommunstyrelsens behandling av ärendet 2018-09-05.  

Expedieras till 

Samhällsbyggnadschef 

Kommunutredare 
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§ 117 Dnr 2018-000189 001 

Framtida förvaltningsorganisation Dals-Eds kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-08-30 § 59 att inte utreda någon större 

översyn av den politiska organisationen utan att den nuvarande 

nämndsorganisationen ska kvarstå med samma antal förtroendevalda i 

nämnder, styrelser och kommunfullmäktige. Däremot uppdrogs åt 

kommunstyrelsen att utreda förutsättningar och konsekvenser av en flytt av 

kultur- och fritidsverksamheten från FOKUS-nämnden till kommunstyrelsen 

som en del i det pågående förändrings/utvecklingsarbetet samt att beakta en 

förändring av förvaltningarna till en samlad central förvaltningsorganisation 

med nuvarande nämndstruktur. 

 

Kommunkansliet har utifrån beslut ovan uppdragits att genomföra utredning 

med syfte att se över förutsättningar och konsekvenser för införandet av en 

central förvaltningsorganisation där samtliga nuvarande förvaltningar ingår 

med målsättningen att uppnå en ändamålsenlig och kostnadseffektiv 

organisation med hög grad av medarbetarinflytande samt av samordning och 

anpassning mellan verksamheter.  

 

Utredningen Framtida förvaltningsorganisation Dals-Eds kommun från 

kommunutredare föreligger. Efter intervjuer och enkäter med 

kommunchefer, förvaltningschefer och enhetschefer i såväl Dals-Eds 

kommun som fyra referenskommuner, har utredaren försökt besvara de 

frågeställningar som var utgångspunkt för utredningen och pröva mot 

hypotesen för utredningen; att man genom en central förvaltnings- 

organisation kan skapa förutsättningar för en mer effektiv/anpassningsbar 

och mindre byråkratisk organisation med ökad ”vi-känsla”.  

 

Utredningen visar att det kan finnas positiva effekter utifrån ökad effektivitet 

och högre grad av helhetstänk med en central förvaltningsorganisation men 

det förefaller tydligt att för att uppnå full effekt med minskat stuprörstänk 

och tydligare uppdelning mellan politik och förvaltning, krävs en 

motsvarande förändring i nämndstrukturen som på sikt leder till en nämndlös 

organisation. Det är i en sådan organisation som det finns förutsättningar för 

att allt från budgetarbete till effektivare ärendehantering kan bli enklare. 

Utredningen visar även att det snarare är kultur och mellanmänskliga 

relationer snarare än struktur som bidrar till framgång, vilket det redan finns 

exempel på i kommunen där det finns ett större mått av helhetstänk och 

fokus på samverkan men att det oftast är beroende av att det finns personer 

som driver på en sådan utveckling. Utredningen föreslår därför att det är den  
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forts. § 117 

 

typen av samverkan som behöver identifieras och intensifieras med nya 

arbetssätt och som därefter på sikt kan leda till strukturförändringar.    

Beslutsunderlag 

Utredning för framtida förvaltningsorganisation i Dals-Eds kommun, 

kommunutredare kommunkansliet 

Beslutsförslag 

Kommunfullmäktige beslutar 

- att för närvarande avvakta med en central organisationsförändring 

och istället inleda vidare utredning kring förslag till åtgärder för ökad 

effektivitet inom förvaltningsorganisationen som en del i det 

pågående förändrings/utvecklingsarbetet. 

 

- att verksamheten Fritid och Kultur inte ska flyttas till 

kommunstyrelsen utan även fortsatt tillhöra FOKUS-nämnden.  
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§ 118 Dnr 9230  

Information till Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Suzanne Håkansson, teknisk chef, redovisar beredskapen under sommaren 

när det gäller bland annat vattennivåer, badvatten och lekplatser.  

Leif Kunell, räddningschef, informerar om beredskapen för 

räddningstjänsten under sommaren som med extremtorkan varit särskilt 

omfattande.  

Per-Erik Norlin frågar om satsningen på lekplatserna och hur förankringen 

gått till. Martin svarar att principbeslut är fattat i KS om vilka lekplatser som 

vi ska satsa på och att detta föregicks av en förankringsprocess genom bland 

annat hemsida och sociala medier där medborgare fick tycka till om förslaget 

kring lekplatser.  

Per-Erik Norlin frågar om IT-avdelningen och samarbetet med Färgelanda. 

Kommunchef beskriver nuvarande organisation där kommunerna för 

närvarande inte längre delar på IT-chef utan har varsin anställd.  

Kommunstyrelsen avrundar dagens sammanträde med ett studiebesök i 

Hagaskolans ombyggda lokaler.  
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§ 119 Dnr 14270  

Rapport från Kommunalförbunden 

Sammanfattning av ärendet 

Martin Carling informerar bland annat om att ny förbundschef Jeanette 

Lämmel är anställd och att en viktig utvecklingsfråga för förbundet framöver 

är skogen och främst träförädlingen i fokus.  
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§ 120 Dnr 34551  

Anmälan av delegationsbeslut KS 180815 

Anmälan av delegationsbeslut KS 180815 
Teknisk chef Delegationsbeslut 2018-107 - Yttrande cirkusföreställning 

Cirkus Rhodin Tittutgärdet 5 aug 2018 

Stf. Räddningschef Delegationsbeslut 2018-106 - Yttrande cirkusföreställning 
Cirkus Rhodin Tittutgärdet 5 aug 2018 

Teknisk chef Delegationsbeslut 2018-105 - Ansökan om grävtillstånd i 
allmän platsmark - Topperudsvägen 

Teknisk chef Delegationsbeslut 2018-104 - Dals-Eds Kommuns lokala 
trafikföreskrifter vid Monsterracetävlingar 25-26 augusti 2018  

Teknisk chef Delegationsbeslut 2018-103 - Dals-Eds kommuns lokala 
trafikföreskrifter om parkering vid Willys parkering 

Kommunkansliet Delegationsbeslut 2018-102 - Parkeringstillstånd 10 2018 - 
Sekretess enligt 26 kap 1 § 

Stf. Räddningschef Delegationsbeslut 2018-101 - Beslut att fastighetsägaren själv 
får utgöra rengöring - ÄNG 4:27 

Stf. Räddningschef Delegationsbeslut 2018-100 - Beslut att fastighetsägaren själv 
får utgöra rengöring - SÖDRA BÖN 1:21 

Teknisk chef Delegationsbeslut 2018-99 - Yttrande angående ansökan om 
offentlig tillställning - Muddrag och Monsterrace 2018 

Räddningschef Delegationsbeslut 2018-98 - Beslut om utökat eldningsförbud i 
Dals-Eds kommun 

Räddningschef Delegationsbeslut 2018-97 - Dispens från eldningsförbud i 
Dals-Eds kommun 2018 - Trafikverket ges dispens för heta 
arbeten på järnvägsanläggning 

Teknisk chef Delegationsbeslut 2018-96 - Återtagande av yttrande 
A314.068-2018 daterat 2018-07-12 

Teknisk chef Delegationsbeslut 2018-95 - Yttrande offentlig tillställning - 
Muddrag 4-5 augusti 2018 och Monsterrace 25-26 augusti 
2018 
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Stf. räddningschef Delegationsbeslut 2018-94 - Beslut att fastighetsägaren själv 
får utgöra rengörning - Ödeborg 1:10 

Kostchef Delegationsbeslut 2018-93 - Protokoll MBL § 19 180625 - 
Övertalighet inom kostenheten 

Kostchef Delegationsbeslut 2018-92 - Protokoll MBL § 11 180625 - 
Övertalighet inom kostenheten 

Personalchef Delegationsbeslut 2018-91 - beslut gällande lönetillägg för 
utökat ansvar som tf verksamhetsledare 2018-05-16 - 2018-
08-31 

Personalchef Delegationsbeslut 2018-90 - Beslut gällande lönetillägg som vik 
verksamhetsledare inom dagverksamhet/boendestöd 
socialpsykiatrin under ordinarie befattningshavares ledighet 
2018-05-31 - 2018-08-31 

Personalchef Delegationsbeslut 2018-89 - beslut gällande lönetillägg 
avseende Tf socialchef under dennes frånvaro 2018-05-14 - 
2018-08-19 

Personalchef Delegationsbeslut 2018-88 - beslut gällande lönetillägg som 
ersättare för enhetschef LSS under 2018-05-31 - 2018-08-31 

Stf. räddningschef Delegationsbeslut 2018-87 - Tillståndsbevis till hantering av 
brandfarlig vara - BRC Sweden AB - Kårslätt 1:26 

Teknisk chef Delegationsbeslut 2018-86 - Ansökan om grävtillstånd i allmän 
platsmark - Dals-Ed 

Stf. räddningschef Delegationsbeslut 2018-85 - Beslut att fastighetsägaren själv 
får utgöra rengöring - Ed 4:82 

Stf. räddningschef Delegationsbeslut 2018-84 - Beslut att fastighetsägaren själv 
får utgöra rengöring - Ed 1:74 

Stf. räddningschef Delegationsbeslut 2018-83 - Yttrande angående trivselkvällar 
vid Timmerhusen i Ed 

Koordinator/Verksam-
hetsutvecklare 

Delegationsbeslut 2018-82 - Yttrande angående trivselkvällar 
vid Timmerhusen i Ed 

Teknisk chef Delegationsbeslut 2018-81 - Yttrande angående tillstånd enligt 
ordningslagen och lokala föreskrifter - Kortege med 
ungdomslag från torget i Ed till Bergslätt IP 

Stf. räddningschef Delegationsbeslut 2018-80 - Yttrande angående tillstånd enligt 
ordningslagen och lokala föreskrifter - Kortege med 
ungdomslag från torget i Ed till Begslätts IP den 30 juni 2018 
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Koordinator/Verksam-
hetsutvecklare 

Delegationsbeslut 2018-79 - Yttrande valaffischering 180812 - 
180910 

Stf. räddningschef Delegationsbeslut 2018-78 - Yttrande angående ansökan om 
tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter - Muddrag 
och monsterrace 2018 

Stf. Räddningschef Delegationsbeslut 2018-77 - Beslut att fastighetsägaren själv 
får utgöra rengöring - HÖKESÄTER 5:32 

Stf. Räddningschef Delegationsbeslut 2018-76 - Beslut att fastighetsägaren själv 
får utgöra rengöring - ED 1:55 

Handläggare Delegationsbeslut 2018-75 - Bostadsanpassningsbidrag maj 
2018 

Handläggare Delegationsbeslut 2018-74 - Bostadsanpassningsbidrag april 
2018 

Kommunkansliet Delegationsbeslut 2018-73 - Parkeringstillstånd 9 2018 - 
Sekretess enligt 26 kap 1 §  

Stf. Räddningschef Delegationsbeslut 2018-72 - Yttrande angående countryfestival 
4 augusti 2018 

Kommunkansliet Delegationsbeslut 2018-71 - Parkeringstillstånd 8 2018 - 
Sekretess enligt 26 kap 1 § 

Teknisk chef Delegationsbeslut 2018-70 - Ansökan om grävtillstånd i allmän 
platsmark Verkstadsvägen, Jordbrovägen 

Samhällsbyggnadschef Delegationsbeslut 2018-69 - Yttrande angående countryfestival 
4 augusti 2018 
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§ 121 Dnr 34552  

Meddelande KS 180815 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 18:26 

Ny förvaltningslag. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 18:25 

Överenskommelse om visa ändringar i Allmänna bestämmelser (AB 17 och 

AB 14) § 28 mom. 7, 9-12. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 18:22 

Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2019. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 18:21 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2018:4 Smittrisker. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 18:20 

Feriejobb/sommarjobb 2018. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting 

Meddelande från styrelsen nr 9/2018 – Förbundsavgift år 2019 till Sveriges 

Kommuner och Landsting. 

 

Polismyndigheten 

- Underrättelse om beslut – Olaga intrång Hagaskolan 2018-04-29. 

- Anmälan/underrättelse samt tilläggsanmälan – Stöld genom inbrott i 

verkstad, Hjortronstigen 4, 2018-05-31 – 2018-06-01. 

 

Fyrbodals kommunalförbund 

Sammanträdesprotokoll 2018-06-14. 

Sammanträdesprotokoll 2018-05-03. 

 

Dalslands Miljö & Energiförbund 

Sammanträdesprotokoll 2018-06-21. 

 

Kommunala Pensionärs- och Handikapprådet 

Sammanträdesprotokoll 2018-05-18. 

 

Diarienr KS 18/230.130 - IVO/Inspektionen för vård och omsorg 

Beslut 2018-07-12 – Tillsyn av hem för vård eller boende (HVB) för barn 

och unga vid Stationen, numera Kronan I Dals-Ed. 
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forts. § 121 

 

Diarienr KS 18/229.130 – IVO/Inspektionen för vård och omsorg 

Beslut 2018-07-10 – Tillsyn av stödboende för barn och unga vid Boströms, 

Trolldalens, Liljans, Sågtjärns och Timmerstugans stödboenden i Dals-Ed. 

 

Diarienr KS 18/53.162 – MSB/Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap 

Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 2018-2020. 

 

Diarienr KS 16/105.233 – Plan- och byggnadsnämnden 

- Delegationsbeslut 2018-07-24 § 108 interimistiskt slutbesked – 

Bygglov för ombyggnad av äldreboende (Edsgärdet ) - Ed 1:119. 

- Delegationsbeslut 2018-06-13 § 99 interimistiskt slutbesked, etapp 2 

– Bygglov för ombyggnad av äldreboende (Edsgärdet ) – Ed 1:119. 

 

Diarienr KS 17/369.239 Plan- och byggnadsnämnden 

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

- Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (byte av befintlig) – 

Äng 1:110. 

- Bygglov för byte av kulör (fasadändring) på befintlig 

kontorsbyggnad (Kyrkans hus) – Ed 2:66. 

- Bygglov för fasadändring av enbostadshus (igensättning av befintlig 

garageport)  - Äng 1:79.  

 

Diarienr KS 18/128.233 – Plan- och byggnadsnämnden 

Bygglov för tillbyggnad av lägerbyggnad med samlingsal/matsal – 

Töftedals-Högen 1:9. 

 

Diarienr KS 18/215.233 – Plan- och byggnadsnämnden 

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

nybyggnad av transformatorstation (byte av befintlig) – Ed 10:2. 

 

Diarienr KS 17/436.750 – FOKUS-nämnden 

Beslut 2018-06-20 § 57 – Revisionsrapport – Samverkan kring barn som far 

illa eller riskerar att fara illa – uppföljning. 

 

 

 

 

 


