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§ 145 Dnr 2018-000118 042 

Budgetuppföljning 2018 – delårsbokslut per 31 augusti 

Sammanfattning av ärendet 

Vid dagens sammanträde bereds Delårsbokslut per 31 augusti 2018, tertial 2 

med prognos för budgetutfall för helåret 2018. Prognosen för helåret 2018 

baseras på nämndernas bedömningar.  

Till dagens sammanträde i arbetsutskottet föreligger rapport för 

kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen men inte 

samlat för och kommunens delårsbokslut. Under dagens sammanträde förs 

samråd med nämndernas arbetsutskott om utfall och prognos för året samt 

avstämning av nämndernas budgetarbete 2019 inklusive taxor och avgifter.  

 

Kommunstyrelsen har att hantera delårsbokslut, helårsprognos, 

måluppföljning samt verksamhetsberättelse för egen del samt bereda 

beslutsförslag till kommunfullmäktige gällande nämndernas och kommunens 

delårsbokslut per 31 augusti 2018 inklusive helårsprognos.  

 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport 2018-08-31 (delårsbokslut, helårsprognos) KS 

kommunledningsförvaltning och samhällsbyggnadsförvaltning 

Delårsrapport 2018-08-31, Dals-Eds kommun 

Tjänsteskrivelse kommunchef  

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen godkänner delårsbokslut per 31 augusti, tertial 

2, 2018 samt prognos helåret 2018 

 

- Kommunstyrelsen konstaterar att då det inte finns några centralt 

avsatta medel för oförutsedda händelser så behöver uppkomna 

negativa budgetavvikelser hanteras genom åtgärder i 

verksamheterna, på både kort och lång sikt. På kort sikt ska 

kommunens samtliga verksamheter iaktta en generell 

återhållsamhet, med beaktande av nödvändig balans mellan 

kundnytta, medarbetarnytta och ekonomisk nytta. Arbetet med 

långsiktigt hållbara åtgärder ska fortsätta enligt den inslagna 

linjen utifrån strategin för långsiktigt hållbar ekonomi och 

verksamhet, under ledning av kommunchefens ledningsgrupp, i 

nära dialog med kommunstyrelsens arbetsutskott samt i det 

månatliga nämndsamrådet med övriga nämnders arbetsutskott.  
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forts. § 145 

 

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsbokslut per 31 

augusti, tertial 2, 2018 samt prognos helåret 2018.  
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§ 146 Dnr 2017-000131 403 

Remiss - Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland - 

åtgärdsprogram för miljömålen 2017-2020 

Sammanfattning av ärendet 

Alla kommuner och kommunalförbund i Västra Götalands län har 

uppmanats att åta sig åtgärder i ett framtaget åtgärdsprogram med syfte att 

gemensamt kunna nå miljömålen. Alla åtgärder kommer att läggas upp på en 

nationell åtgärdswebb. En samlad redovisning av åtgärder ska vara 

länsstyrelsen tillhanda senast den 15 oktober. Åtgärdsprogrammet berör fyra 

huvudområden: 1) Minskad klimatpåverkan och ren luft 2) Hållbar 

användning av vattenmiljöer 3) Hållbart brukande av skog och 

skogslandskap samt 4) God boendemiljö och hållbar konsumtion. 

Länsstyrelsen vill ha svar senast den 15 oktober.  

 

Miljöstrategerna på Dalslands miljö- och energiförbund har tillsammans med 

en kontaktperson på respektive Dalslands kommun (Bengtsfors, Dals-Ed, 

Färgelanda och Mellerud) arbetat fram ett förslag på vilka åtagande som 

Dalslandskommuner ska åta sig. För att kunna samarbeta kring åtgärderna 

har om möjligt samma åtgärder föreslagits för alla kommuner. Förslag på 

åtgärder föreligger och föredras av miljöstrateg och utvecklingsstrateg.  

 

Beslutsunderlag 

Åtgärder regionala åtgärdsprogrammet Dals-Eds kommun, inklusive 

sammanställning av åtgärder 

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förslaget till regionalt 

åtgärdsprogram för Dals-Ed och uppdrar åt utvecklingsstrateg att 

stämma av de åtgärder som åvilar kommunen med berörda 

verksamhetsansvariga för att säkerställa att åtgärderna inte överskrider 

det ordinarie verksamhetsuppdraget.   

 

 

 

Expedieras till 

Dalslands miljökontor 

Utvecklingsstrateg 
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§ 147 Dnr 2018-000257 291 

Rivning av FA-huset vid Hagaskolan 

Sammanfattning av ärendet 

Under många år har det så kallade FA-huset vid Hagaskolan använts för 

olika ändamål, bland annat för undervisning, men även för kontor. 

I samband med planerna för renovering av Hagaskolan uttalades det att det 

inte längre skulle finnas behov av nämnd lokal. Kostnaden för lokalen 

behövdes för att finansiera ökade hyreskostnader på Hagaskolans 

nyrenoverade lokaler. 
 

Lokalen är i dåligt skick med eftersatt underhåll på senare år då planen 

har varit att riva lokalen då behov ej längre föreligger. FOKUS-

förvaltningen har meddelat att lokalen inte längre behövs i 

verksamheten från hösten 2018. Lokalen värms upp med hjälp av olja 

och det finns en kostnad för lokalen på cirka 90 000 kronor per år. 

 

Samhällsbyggnadschefens bedömning föreligger. Då lokalen inte kan 

användas för andra ändamål än skolverksamhet och det behovet inte 

kvarstår behöver byggnaden rivas för att vi skall hålla nere våra 

långsiktiga kostnader. Området behöver utformas speciellt nu när den 

nya entrén är placerad i mitten av högstadiedelen, möjligen kan 

processen vara en del av aktivitetspark Haga. Medel behöver avsättas 

för att täcka rivningskostnaderna. Rivningen beräknas kosta cirka 

300 000 kr.  

 

Yrkanden 

Per-Erik Norlin (S) och Monica Sandström (S) yrkar på återremiss för 

att ytterligare utreda eventuella behov som verksamheter kan ha av 

lokalen.  

 

Andreas Nilsson (M) och Martin Carling (C) yrkar på beslut i enlighet 

med arbetsutskottets beslutsförslag.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Norlins (S) yrkande enligt ovan och 

finner att ärendet ska avgöras idag. Ordföranden ställer därefter 

proposition på Nilssons (M) och Carlings (C) yrkande och finner att 

kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Nilssons och Carlings 

yrkande.  
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forts. § 147 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef, 2018-08-29 

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 350 000 kronor till 

fastighetsförvaltarens budget för rivning av fastigheten, åsterställande 

av marken samt framtagande av förslag om utformning av den nya ytan 

vid skolan. Innan rivning ska en grupp tillsättas från FOKUS och 

samhällsbyggnadsförvaltningen som får se över hur marken kan 

användas och ta fram ett förslag på hur området ska utformas. De 

beräknade kostnaderna om 350 000 kronor får belasta årets resultat.  

 

Reservation 

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslut ovan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Samhällsbyggnadschef 

Ekonomichef 

FOKUS 
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§ 148 Dnr 2018-000234 511 

Dals-Eds kommuns lokala trafikföreskrifter  

Sammanfattning av ärendet 

Dals-Eds kommun har gjort en översyn av nuvarande lokala 

trafikföreskrifter med stöd av 10 kap 1 § andra stycket Trafikförordningen 

(1998:1276).  

 

I den föreskrift som gäller idag är formuleringen felaktigt formulerad. Den 

föreslagna föreskriften är utformad enligt de senaste allmänna råden i 

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

trafikföreskrifter. 

 

Föreslagen föreskrift innebär ingen förändring i dagens utmärkning. 

 

Förslaget har skickats till Trafikverket samt Polismyndigheten som meddelat 

att de inte har något att erinra i ärendet. 

 

Kommunutredares tjänsteskrivelse föreligger med bedömning om att då 

föreskriften inte medför några förändringar mot dagens utmärkning utan 

enbart är en uppdatering av nuvarande föreskrift bör kommunstyrelsen anta 

förslaget. 

Beslutsunderlag 

1438 2018:34 – Dals-Eds kommuns lokala trafikföreskrifter om huvudled på 

Jordbrovägen, tjänsteskrivelse kommunutredare  

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar godkänna lokala trafikföreskrifter om 

huvudled på Jordbrovägen enligt bilaga till tjänsteskrivelse.  

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Kommunutredare 

Teknisk chef 
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§ 149 Dnr 2018-000259 370 

Planprogram - Kommunedelplan för klimat och energi 2019-

2030 

Sammanfattning av ärendet 

Halden kommun startar upp ett arbete med planprogram för kommundelplan 

för klimat och energi för Halden 2019-2030 och berörda instanser, däribland 

Dals-Ed kommun har möjlighet att komma med synpunkter på upplägget av 

planarbetet. Själva planen kommer därefter att utarbetas och sänds på remiss 

våren 2019. Synpunkter på planprogrammet märkta «Innspill til klima- og 

energiplan», og sendes postmottak@halden.kommune.no, eller Halden 

kommune postboks 150, 1751 Halden. Frist for innspill er 15. oktober.  

 

Bedömning och förslag till yttrande föreligger från Utvecklingsstrateg. 

Halden och Dals-Eds kommuner har en långvarig tradition av utbyten över 

gränsen och har gemensamma intressen i form av natur, kultur, 

arbetsmarknad och kommunikationer. Planarbetet är i ett inledande skede 

och enligt tidplan ska färdig plan utsändas på remiss under våren 2019 och 

då får kommunen en möjlighet att yttra sig. Kommunen kan även nyttja 

Dalslands Miljö&energikontor i ärendet. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Utvecklingsstrateg, 2018-09-14 

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Dals-Eds kommun har i detta skede inga synpunkter på planarbetet och 

önskar Halden kommune lycka till i den fortsatta processen. 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Halden kommune 

 

tel:20192030
mailto:postmottak@halden.kommune.no
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§ 150 Dnr 2018-000261 840 

Framställan om anslag till Dalslands kanal för år 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Framställan om anslag till Dalslands kanal för år 2019 har inkommit till 

ägarna till stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd. 

Anslagsframställan görs enligt en beräkningsmodell och fördelning av 

anslaget mellan bidragsgivarna föreslås enligt tidigare överenskommelser.  

 

Anslagsbeloppet för 2019 uppgår till totalt 8 777 485 kronor. Den föreslagna 

ökningen innebär 2,8 %. För Dals-Eds kommun innebär den föreslagna 

uppräkningen att kommunens totala anslag för Dalslands kanal och Snäcke 

kanal är 446 155 kronor under 2019.  

 

Beslutsunderlag 

Framställan om anslag anslag till Dalslands kanal för år 2019 

Fördelning av 2019 års anslag 

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att för Dals-Eds kommun bevilja 

anslagsökning om 2,8 % vilket innebär ett totalt anslag om 446 155 

kronor till Dalslands kanal och Snäcke kanal för år 2019. Beslutet 

förutsätter att även övriga bidragsgivare medverkar i enlighet med 

fördelning av anslag under 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd 
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§ 151 Dnr 2018-000114 024 

Arvodesreglemente för förtroendevalda samt riktlinjer för 

politiskt tillsättande av ledamöter och ersättare till Edshus 

AB 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-08-30  § 59 att uppdra åt en 

parlamentarisk grupp att arbeta vidare med en översyn av 

arvodesreglementet inför kommande mandatperiod. Edshus AB:s styrelse 

har 2018-03-20 även inkommit med en skrivelse angående arvoden och 

ersättare som också utgjort en del av den parlamentariska gruppens översyn.  

Tjänsteskrivelse föreligger 2018-09-02 från kommunutredare som redogör 

för den diskussion som varit i den parlamentariska gruppen och de 

jämförelser som gjorts med andra kommuner samt en 

konsekvensbeskrivning.  

Yrkande                                                                                                          

Martin Carling (C) yrkar, utifrån den parlamentariska gruppens diskussioner 

och förslag om följande: 

- Kommunfullmäktiges sammanträden fortsätter att ske på kvällstid 

- Samtliga nämnder uppmanas att bjuda in alla sina ersättare till minst 

ett möte per år i syfte att hålla dessa uppdaterade om nämndens 

arbete. Vid mötet ska det informeras om rätten för ersättare att 

närvara vid samtliga sammanträden utan rösträtt, men med rätt till 

ersättning för förlorad arbetsförtjänst. 

- KS vice ordförandes årsarvode ska baseras på samma belopp som 

nämndsordförandes årsarvode.  

- När det gäller de förslag från den parlamentariska gruppen som avser 

arvode och arbetsformer för Edshus AB:s styrelse, överlämnas dessa 

till valberedningen för Edshus AB:s styrelse att beakta.  

 

Per-Erik Norlin (S) yrkar bifall till Carlings yrkande enligt ovan men med 

följande tilläggsyrkande: 

- Ersättning för kommunfullmäktige ska utgå för inläsning och 

närvaro.  

- KS vice ordförandes (oppositionsrådet) omfattning i tid ska vara 

50%.  
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Propositionsordning                                                                                                 

Ordföranden ställer proposition på yrkande enligt ovan och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt Carlings yrkande. Ordförande ställer 

därefter proposition på Norlins tilläggsyrkanden enligt ovan och finner att 

kommunstyrelsen avslår dessa.  

Beslutsunderlag 

Skrivelse till arvodeskommittén Dals-Ed.                                                       
Tjänsteskrivelse kommunutredare 2018-09-02.   

Protokoll parlamentariska gruppen 2018-09-03. 

Beslutsförslag 

Kommunfullmäktige beslutar följande utifrån den parlamentariska gruppens 

diskussioner och förslag: 

- Kommunfullmäktiges sammanträden fortsätter att ske på kvällstid 

- Samtliga nämnder uppmanas att bjuda in alla sina ersättare till minst 

ett möte per år i syfte att hålla dessa uppdaterade om nämndens 

arbete. Vid mötet ska det informeras om rätten för ersättare att 

närvara vid samtliga sammanträden utan rösträtt, men med rätt till 

ersättning för förlorad arbetsförtjänst. 

- KS vice ordförandes årsarvode ska baseras på samma belopp som 

nämndsordförandes årsarvode.  

- När det gäller de förslag från den parlamentariska gruppen som avser 

arvode och arbetsformer för Edshus AB:s styrelse, överlämnas dessa 

till valberedningen för Edshus AB:s styrelse att beakta.  

- Kommunkansliet uppdras att revidera arvodesreglemente utifrån 

kommunfullmäktiges beslut enligt ovan att gälla från och med 2019-

01-01.  

 

Reservation 

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslut ovan i den delen som avser 

avslag av Norlins tilläggsyrkande.  

 

 

Expedieras till 

KF 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(26) 

Sammanträdesdatum 

2018-10-10 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 152 Dnr 2018-000161 003 

Reviderad förbundsordning och arbetsordning för Dalslands 

miljö- och energiförbund 

Sammanfattning av ärendet 

Dalslands miljö- och energiförbund har inkommit med förslag till revidering 

av förbundsordning vilket främst grundar sig i att tillsynen av vissa 

receptfria läkemedel överlämnats till kommunerna. Övriga ändringar avser 

nya laghänvisningar i den nya kommunallagen. Dessa ändringar avser även 

bilaga arbetsordning.  

Beslutsunderlag 

Förbundsordning Dalslands miljö- och energiförbund, revidering 

Dalslands miljö- och energiförbund, protokoll 2018-04-12 § 4 

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreliggande förslag till 

revidering av förbundsordning och arbetsordning för Dalslands 

miljö- och energiförbund.  
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§ 153 Dnr 2017-000288 023 

Inrättande av kommungemensamt bemanningsteam 

Sammanfattning av ärendet 

I princip samtliga verksamheter bedömer att det har blivit svårare att få tag i 

vikarier som kan arbeta ofta och/eller under längre tid samt att det blivit 

svårare att få tag på personal med erfarenhet/utbildning inom 

verksamhetsområdet. Inom Samhällsbyggnadsförvaltningen och FOKUS-

förvaltningen har det dessutom varit cheferna och personalen i verksamheten 

som ringt in vikarierna och det har varit en tidsödande uppgift som delvis 

gått ut över ordinarie arbete. Inom socialförvaltningen i Dals Eds kommun 

finns sedan flera år en väl fungerande vikariepool, Flexteamet, som 

ombesörjer i stort sett hela vikarieanskaffningen i förvaltningen.  

 

Verksamheterna såg med anledning av detta ett behov av en gemensam 

vikariepool för att öka möjligheterna till ökad erfarenhet, ökad 

regelbundenhet, säkrare och bättre anställningar/fler jobbchanser för 

vikarierna samt i vissa delar en avlastning för cheferna och verksamheterna. 

Efter en process med berörda förvaltningar utformades förslag utifrån frågor 

om avtal, effektiv digital hantering av planering och kommunikation samt 

organisatorisk tillhörighet som behandlades i kommunfullmäktige 2017-09-

20, tillsattes en styrgrupp samt en projektarbetsgrupp i syfte att inrätta ett 

kommungemensamt bemanningsteam som servar kommunens tre stora 

områden, socialförvaltningen, FOKUS-förvaltningen och 

samhällsbyggnadsförvaltningen i fråga om vikarieanskaffning. Finansiering 

sker inom respektive nämnds ram. Teamet placeras organisatoriskt under 

samhällsbyggnadsförvaltningen och då under enheten arbetsmarknad och 

integration (AMI) som uppdrogs att vidta de åtgärder som krävs för att 

kunna starta upp arbetet mot ett gemensamt bemanningsteam, där FOKUS-

förvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen ingår i startskedet, medan 

man inledningsvis avvaktar med socialförvaltningen fram tills utvärderingen 

september 2018. 

 

Under hösten 2017 bildades därför en projektgrupp bestående av 

representanter från socialförvaltningen, FOKUS samt 

samhällsbyggnadsförvaltningen i syfte att utforma en processplan, för 

utveckling av ett kommungemensamt bemanningsteam. Under sommaren 

2018 genomfördes en utvärdering av verksamheten bland medarbetarna 

Sammantaget visar utvärdering och enkät att verksamheterna har varit nöjda 

eller mycket nöjda med bemanningen.  

 

Tjänsteskrivelse från AMI-chef med bedömning och förslag till beslut för 

vidare beslut för utveckling av verksamheten föreligger.  
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forts. § 153 

Ett kommungemensamt bemanningsteam syftar till att stödja arbetet med 

kommunens utvecklingsmål genom en effektivare förvaltningsorganisation. 

Där man genom en gemensam enhet får större översyn och bättre 

övergripande kontroll över bemanningen totalt sett. Det ger också 

förutsättningar för en bättre kontroll av kostnader och samordningsvinster 

kan lättare upptäckas. Detta kan ses som ett led i strategin för långsiktigt 

hållbar ekonomi och verksamhet. Med ett gemensamt bemanningsteam 

minskar sårbarheten då det finns två administratörer/verksamhetsledare 

istället för i huvudsak en i nuvarande organisation med enbart flexteam.  

För att lyckas med detta krävs att flexteam och nystartade bemanningsteamet 

succesivt byggs ihop. Att hänsyn tas till nuvarande arbetssätt och fungerande 

rutiner, att man löpande utvärderar verksamheten och fortsatt vid behov 

bereder frågor i arbetsgrupp/styrgrupp. Vidare krävs regelbunden delaktighet 

och representation från bemanningsteam/flex i samtliga förvaltningars 

ledningsgrupper. 

I nuläget är bedömningen att flexteam och bemanningsteam kan ligga kvar i 

respektive förvaltning under den fortsatta processen mot en 

sammanslagning, för att därefter, när det bedöms lämpligt organisatoriskt 

övergå till samhällsbyggnadsförvaltningen och då AMI.  

 

För finansiering av verksamheten har olika alternativ diskuterats men 

förslagsvis hanteras kostnaderna för personal som utgår från 

bemanningsteamet genom att de läggs på rätt ansvar i samband med 

beställning, och så långt det är möjligt ska rätt ansvar belastas direkt. Detta 

möjliggörs genom att samtliga beställningar läggs in direkt i Medvind, med 

rätt koppling till ansvar. Övriga kostnader som kommer belasta 

bemanningsenheten är t ex kostnader för administration, lokaler, 

arbetsledning, sjuklöner, eventuella retrolöner, mötestider mm. För att täcka 

dessa kostnader föreslås att samtliga förvaltningar bidrar genom att man 

kvartalsvis gör en avräkning och fördelar OH-kostnaderna utifrån 

verksamheternas nyttjandegrad. Detta görs idag inom flexteamet, det finns 

rutiner för det och bedöms kunna fungera även för ett gemensamt 

bemanningsteam. 

 

Ärendet har föregåtts av dialog vid nämndsamråd den 12 september samt att 

ärendet behandlas även i nämnderna inför beslut i kommunfullmäktige.  

 

MBL förhandling enligt § 11 i ärendet genomfördes 2018-10-09 i full 

enighet.  
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forts. § 153 

 

Beslutsförslag 

Kommunfullmäktige beslutar: 

- att inrätta bemanningsteamet som en permanent verksamhet. 

 

- att arbeta för en succesiv sammanslagning av flexteam och 

bemanningsteam till ett Kommungemensamt bemanningsteam.  

 

- att på sikt organisatoriskt placera bemanningsteamet under 

Samhällsbyggnadsförvaltningen och då under enheten arbetsmarknad 

och integration (AMI).     

 

- att finansiering av verksamheten och fördelning av kostnader ska ske 

i enlighet med principen att kostnaderna för personal som utgår från 

bemanningsteamet hanteras genom att de läggs på rätt ansvar i 

samband med beställning, och så långt det är möjligt ska rätt ansvar 

belastas direkt. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

KF 
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§ 154 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 har haft planen för utställning där 

synpunkter har inkommit och sammanställts i bilaga 6. Vision för 

avfallsplanen är att avfallshanteringen i de fyra Dalslandskommunerna bidrar 

till ett hållbart samhälle. Avfallshanteringen är serviceinriktad vilket innebär 

att alla aktörer och invånare i kommunerna förstår och bidrar till att det 

avfall som uppstår ska hanteras som en resurs. 

 

Till visionen föreslås mål och åtgärder med fokus på att avfallet inte ska vara 

farligt för människors hälsa eller miljö och att vi ska högre upp i 

avfallstrappan. 

Beslutsunderlag 

Utställningsmaterial, huvuddokument och bilagorna 1-5 & 7. 

Bilaga 6 innehåller inkomna synpunkter, den innehåller redogörelse för 

utställning och samråd. 

Tjänsteskrivelse från teknisk chef föreligger med bedömning och 

beslutsförslag. Under arbetets gång har tjänstemän och politiker i de fyra 

kommunerna jobbat tillsammans med att ta fram en gemensam vision och 

handlingsplan som ska leda kommunerna in i framtiden. Avfallsplanen är 

verktyget för att styra mot en hållbar resurshantering. 

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige i Dals-Eds kommun beslutar att för sin del anta 

Gemensam avfallsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och 

Melleruds kommuner 2018-2025 

 

 

 

 

Expedieras till 

KF 
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§ 155 Dnr 2018-000275 140 

Hemvändardag/projekt för rekrytering av arbetskraft till 

Dalsland 

Sammanfattning av ärendet 

Eftersom kompetensbehoven är stora hos både privat och offentliga 

arbetsgivare i våra kommuner är det av stort intresse att fånga upp 

dalslänningar som har intresse av att flytta hem och detta kan underlätta för 

dem att ta steget. Den rekryteringsbehovsenkät som gått ut till flera 

kommuner i Dalsland visar på ett stort behov av rekryteringar.  

eDIT–ett Dalsland i Tillväxt tillsammans med Bengtsfors, Dals-Ed, 

Färgelanda, Mellerud och Åmåls kommuner, dalslandsdelen av Vänersborgs 

kommun, Dalslands Turist AB samt Dalslands Sparbank arrangerar 

tillsammans med näringslivet i Dalsland en hemvändardag på Junibacken i 

Stockholm den 20 januari 2019. Utflyttade dalslänningar bjuds in till en 

förmiddag på Junibacken med syfte att skapa intresse för att flytta tillbaks 

och/eller besöka Dalsland. Aktiviteterna är tänkt att finansieras av 

deltagande kommuner med 25000 kr vardera, aktörer och företag.  

Därtill föreligger förslag om att kartlägga och sammanställa behov och 

förutsättningar hos företag och kommuner när det gäller rekryteringsbehov, 

bostadsmarknaden, kommunal service mm i Dalsland. Tid-och aktivitetsplan 

för detta projekt är december 2018 - juni 2019. Total budget för projektet 

beräknas till 142900 kr. vilket fördelas på Dalsland Sparbanks bidrag och  

Leader. I övrigt behövs inget ytterligare anslag från kommunerna. 

Projektägare är eDIT. Samarbetspartners: Bengtsfors kommun Dals-Eds 

kommun Åmåls kommun Melleruds kommun Färgelanda kommun 

Vänersborgs kommun Primärvården Företagarföreningar Bengtsfors 

Företagarföreningar Dals-Ed Företagarföreningar Åmål. Som 

samarbetspartners deltar kommunen i projektet, utan kostnad eller nerlagd 

arbetstid utan endast som förmedlare av kontakter och för uppföljning.  

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att kommunen deltar i Hemvändardag och 

projekt för rekrytering av arbetskraft till Dalsland enligt ovan. 

Finansiering för deltagande om 25 000 kronor ska ske via KS 

oförutsett anslag.  

 

Expedieras till 

Näringslivsutvecklare 

Ekonomichef 
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§ 156 Dnr 2018-000156 407 

Remiss - ansökan om undersökningstillstånd Dingelvik nr 100 

Sammanfattning av ärendet 

Bergsstaten har 180920 beviljat Odin Metals Ltd undersökningstillstånd 

enligt minerallagen för ett område i Dalsland benämnt Dingelvik nr 100. 

Tillståndet ger ensamrätt till undersökningar med syfte att påvisa en 

fyndighet av något av de koncessionsmineral som anges i 1 kap. 1 § 1 och 2 

minerallagen. Enligt bergmästarens bedömning finns det anledning att anta 

att en undersökning inom det aktuella området kan leda till fynd av 

koncessionsmineral, grundat på vad sökanden anfört om studier av geologin 

i området mm. Vidare finner inte bergmästaren anledning att ifrågasätta 

sökandens möjlighet eller avsikt att få till stånd en ändamålsenlig 

undersökning. Därmed och då sökanden inte tidigare visat sig olämplig att 

bedriva undersökningsarbete, ska ansökan beviljas. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 23 maj om följande remissvar 

gällande ansökan: 

”I Dals-Eds kommun är hållbarhet en självklarhet. Beslut som fattas i Dals-

Ed ska vara avvägda ur de tre hållbarhetsperspektiven om ekologisk, social 

och ekonomisk hållbarhet. Genom att beslut fattas utifrån dessa perspektiv, 

och då krav på kommunens verksamheter liksom de som väljer att bedriva 

verksamhet i vår kommun, utgår från alla hållbarhetsperspektiven får vi en 

stark och långsiktigt positiv utveckling av vår kommun.  

Provborrning kan innefatta miljöpåverkan på grundvatten och ytvatten 

liksom, som man i ansökan om undersökningstillstånd uttrycker, på mark i 

form av terrängkörning och genom avverkning av skog.  

Genom åren har ett flertal företag innehaft undersökningstillstånd och det 

berörda området i Dals-Eds kommun utan någon synlig framgång och det 

tyder på att det inte är fråga om några betydande fyndigheter. 

Dals-Eds kommun är oerhört rikt på en, för övriga Europa, bristvara – orörd 

natur med fina grundvattenresurser och sjöar och vattendrag med rikt 

biologiskt liv. Detta är en värdefull resurs som vi värnar om alldeles extra för 

våra medborgare, för de som besöker vår kommun och för kommande 

generationer.  Kommunen är begåvad med stora arealer skyddad natur och 

områden av riksintresse ur friluftslivs- och naturperspektiv.  

Viktiga näringar för vår kommun utgörs av de verksamheter som arbetar 

med naturens förnybara resurser - jord- och skogsbruk. Vi värnar om ett 

fortsatt tätt samarbetet med verksamheter som nyttjar naturens resurser på ett 

ur alla tre perspektiven hållbart sätt, där de ekologiska förutsättningarna 

fungerar och miljön är oförstörd. 
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forts. § 156 

Besöksnäringen i Dalsland är i stark tillväxt. Dalslands styrka ligger i en 

mycket attraktiv och kontrastrik natur som utmärks av en ovanlig mångfald 

av vatten. Den rena och tysta naturen skapar stora möjligheter inom bland 

annat vandring, cykling, fiske och paddling.  

Fastighetsägare inom och i närheten av det berörda området kommer under 

perioden som undersökningstillståndet gäller att leva under inflytande av 

dels det direkta obehaget och besväret förknippade med eventuella 

provborrningar och andra undersökningar samt med fruktan för att en 

gruvdrift kan komma till stånd i deras närmiljö. Detta innebär en ovilja att 

investera och utveckla fastigheterna. 

Naturturismen är den snabbast växande delen av den globala 

besöksnäringen. Dalsland noterar ett mycket stort internationellt intresse för 

vad vi kan erbjuda. Ett gott exempel är den mycket omtalade internationella 

kampanjen ”The 72 hour cabin” som handlar om att öka sitt välbefinnande i 

den svenska/dalsländska naturen.  

Turismen genererar redan miljardbelopp i Dalsland med en mångdubbelt 

större potential. Detta förutsätter dock en mycket varsam hantering av 

känsliga och attraktiva miljöer. Inom det utpekade provområdet ligger stora 

delar av Dalslands absolut mest attraktiva miljöer vilket ställer mycket stora 

krav på fortsatt process och beslut.  

Enligt vår bestämda mening måste stor hänsyn tas till ovanstående så att 

Dalslands attraktivitet och framtida utvecklingsmöjligheter ej skadas. 

Informationen om konsekvenserna av provborrning, i ansökan från Odin 

Metals Ltd till Bergsstaten, är alldeles för knapphändig. Här beskrivs varken 

ekologiska, sociala eller ekonomiska konsekvenser för området. Man 

beskriver heller inte hur många provborrningar det skulle röra sig om eller 

vilka risker de skulle innebära. Dals-Eds kommun befarar att provborrningen 

kan få betydande konsekvenser på grund- och ytvatten liksom på fält-, träd- 

och busk- och kulturmiljöskikt i vår kommun.”  

 

Tjänsteskrivelse från kommunchef  2018-10-10 föreligger. Enligt 

Bergsstatens beslut framgår, enligt ”Erinran om särskilda bestämmelser”, bl 

a att undersökningsarbete inte får äga rum i strid med föreskrifter för natur- 

eller kulturreservat. Tillstånd krävs också för arbeten som på ett betydande 

sätt påverkar miljön inom så kallade Natura 2000-områden. Ytterligare 

bestämmelser finns i miljöbalken. Vidare att det är förbjudet att utan 

länsstyrelsens tillstånd rubba, ändra eller skada en fornlämning, enligt 

kulturmiljölagen. 
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forts. § 156 

 

Vid kontakter med övriga berörda kommuner framkommer en samsyn kring 

att det med hänsyn till områdets karaktär, riksintresseområden, skyddad 

natur, fornlämningar, strandskyddslagstiftning etc, torde finnas ringa 

möjligheter för framtida gruvdrift i området, därför finns det inte heller 

någon anledning till provtagningar. 

Kommuncheferna i berörda kommuner Bengtsfors, Dals-Ed, Mellerud och 

Åmål förbereder underlag för en gemensam överklagan av Bergsstatens 

beslut, genom Åmåls kommuns försorg.  

 

Beslutsunderlag 

Bergsstatens beslut, Tillstånd nr 105 år 2018.  

Tjänsteskrivelse kommunchef, 2018-10-10 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

‒ att överklaga Bergsstatens beslut om undersökningstillstånd i ärendet BS 

200-269-2018, 2018-09-20, tillsammans med kommunerna Bengtsfors, 

Mellerud och Åmål. 

‒ att uppdra till kommunchefen och kommunstyrelsens vice ordförande att 

underteckna fullmakt för Åmåls kommun att företräda Dals-Eds kommun 

i rubricerat ärende genom undertecknande av skrivelsen med överklagan 

i vårt ställe. 

 

Jäv 

Martin Carling (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i 

ärendet.  

 

 

 

Expedieras till 

KS vice ordf. 

Kommunchef 
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§ 157 Dnr 9230  

Information till Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef och ekonomichef redovisar förutsättningar inför den fortsatta 

budgetprocessen. Kommunchefen informerar vidare om samverkansprocess 

för Dalsland där möjligheterna för ökad samverkan mellan kommunerna 

utreds.  

Kommunstyrelsens ordförande informerar om att behov kan finnas av 

inlösen av fastighet i Nössemark för att säkerställa sågverkets utveckling.  
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§ 158 Dnr 14270  

Rapport från Kommunalförbunden 

Sammanfattning av ärendet 

Imorgon är det sammanträde i Dalslands miljö- och energiförbund med 

ärenden som delårsbokslut, internkontrollplan, processen med övertagande 

av BHU till Innovatum.  

Imorgon är det sammanträde inom Fyrbodals arbetsutskott med 

avstämningar kring bland annat ombyggnation av väg 161, processen kring 

järnvägsträckningen Göteborg-Oslo, ärenden såsom verksamhetsplan och 

budget, tillväxtmedlen samt valberedning.  
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§ 159 Dnr 35031  

Anmälan av delegationsbeslut KS 181010 

Sammanfattning av ärendet 

Stf räddningschef Delegationsbeslut 2018-139 - Beslut om att fastighetsägaren 

själv får utgöra rengörning - Håbols-Stom 1:29 

Stf räddningschef Delegationsbeslut 2018-138 - Beslut om att fastighetsägaren  

själv får utgöra rengörning - Ed 1:173 

Stf räddningschef Delegationsbeslut 2018-137 - Beslut om att fastighetsägaren  

själv får utgöra rengörning - Håbols-Hult 1:40 

Stf räddningschef Delegationsbeslut 2018-136 - Beslut om att fastighetsägaren  

själv får utgöra rengörning - Äng 4:51 

Stf räddningschef Delegationsbeslut 2018-135 - Beslut om att fastighetsägaren  

själv får utgöra rengörning - Äng 5:28 

Stf räddningschef Delegationsbeslut 2018-134 - Beslut om att fastighetsägaren  

själv får utgöra reningörning - Äng 3:1 

Samhällsbyggnadschef Delegationsbeslut: PBN 2018-09-17 § 133 - Bygglov för  

nybyggnad av transformatorstation (byte av befintlig) –  

ED 10:1 - BYGGD-2018-91.235 

Stf räddningschef Delegationsbeslut 2018-132 - Föreläggande  

brandskyddskontroll - Bottnane 1:89 

Stf räddningschef Delegationsbeslut 2018-131 - Föreläggande  

brandskyddskontroll - Ed Holmen 1:7 

Stf räddningschef Delegationsbeslut 2018-130 - Beslut om att fastighetsägaren 

själv får utgöra rengöring - RÖLANDA-TORP 1:38 
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§ 160 Dnr 35032  

Meddelande KS 181010 

Sammanfattning av ärendet 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 18:16 

Åläggande om gångbanerenhållning 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 18:28 

Lag from 1 juli 2018 om plan för återgång i arbete 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 18:29 

Inför löneöversyn 2019 med Kommunal 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 18:30 

Två domar från Högsta förvaltningsdomstolen om normalt förekommande 

arbete 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 18:31 

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd  mm till förtroendevalda 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 18:32 

Information vissa frågor om sommartid/vintertid 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 18:34 

Partsgemensamma förtydliganden angående lovskola 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 18:35 

Preliminär utjämning för år 2019 

 

Dalslands Miljö & Energiförbund 

Sammanträdesprotokoll 2018-08-30 

 

Kommunala pensionärs- och handikapprådet 

Sammanträdesprotokoll 2018-08-24 

 

Lantmäteriet 

Fastighetsreglering Ullerön 1:30 och 1:32, 2018-09-21 

 

Bergsstaten 

Undersökningstillstånd för området Dingelvik nr 100 I Bengtsfors, Dals-Eds, 

Melleruds och Åmåls kommuner – Odin metals ltd 
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forts. 160 

 

Polismyndigheten 

Skadegörelse, Lilla Le – förundersökning läggs ned 

 

Plan- och byggnadsnämnden 

Underrättelse enligt 9:24 plan- och bygglagen, bygglov för nybyggnad av 

transformatorstation 

Bygglov och startbesked, för nybyggnad av transformatorstation Ed 10:1 

Rivningslov och startbesked, för rivning av busstation Ed 10:3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


