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Agneta Johansson, kommunchef §§ 182-184
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§ 177 Dnr 2018-000295 042

Delårsbokslut 2018-01-01 - 2018-06-30 - Fyrbodals 
kommunalförbund

Sammanfattning av ärendet

Delårsrapport 2018-01-01 – 2018-06-30 samt revisionsberättelse för 
Fyrbodals kommunalförbund föreligger. Förbundet uppvisar för perioden ett 
överskott om 443 000 kronor. 

Beslutsunderlag
Delårsrapport 2018-01-01 – 2018-06-30
Revisionsberättelse

Beslutsförslag
- Kommunfullmäktige beslutar för sin del godkänna delårsrapport 

2018-01-01 – 2018-06-30 för Fyrbodals kommunalförbund och lägga
densamma till handlingarna.

Expedieras till

KF
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§ 178 Dnr 2018-000274 003

Socialnämndens reglemente - revidering 2018

Sammanfattning av ärendet

Socialnämndens reglemente från 2006 är i behov av revidering. Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram ett förslag till reglemente för
styrelse och nämnder. Materialet bygger på lagstiftningens innehåll den 1 juli
2018. Socialnämndens reglemente har skrivits om utifrån SKL s   
rekommendationer. Förslaget har ett delvis annorlunda upplägg än det 
nuvarande och reglementet föreslår även språklig ändring utifrån ordet skall 
till ska. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta reviderat 
reglemente för socialnämnden.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2018-09-26 remitterat ärendet till 
kansliet för översyn och samsyn med övriga reglementen i kommunen. Efter 
översyn framkommer att det finns några skillnader i reglementen som det 
finns skäl att diskutera vidare med socialnämnden. Efter förnyad behandling 
i socialnämnden 2018-11-21 har nämnden sett över skillnaderna och föreslår 
nu kommunfullmäktige att anta socialnämndens reviderade reglemente som 
föreligger till dagens sammanträde. 

Beslutsunderlag
Socialnämndens protokoll 2018-11-21 §79
Reglemente socialnämnden datumstämplat 2018-11-09

Beslutsförslag
- Kommunfullmäktige godkänner förslag till revidering av 

socialnämndens reglemente från och med 1 januari 2019.   

Expedieras till

KF
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§ 179 Dnr 2011-000215 770

Ungdomsmottagningar i Västra Götaland - Samverkansavtal 
avseende ungdomsmottagning i Dals-Ed mellan Hälso- och 
sjukvårdsnämnden och Dals-Eds kommun

Ungdomsmottagningen i Ed drivs i samverkan mellan Hälso- och 
sjukvårdsnämnden Norra och Dals-Eds kommun. Kommunstyrelsen 
medfinansierar med 88 000 kr/år (2018). 
Ungdomsmottagningen i Dals-Eds kommun är en s.k närmottagning med en 
relativt låg öppethållandegrad som är beräknad utifrån antal ungdomar i 
målgruppen. Personal finns på plats onsdagar då de dels har enskilda 
förbokade besök, gruppverksamhet från/på skolorna, drop-in mottagning, 
planering och möjligheter till samverkansmöten. Dialog har förts mellan 
Dals-Eds kommuns folkhälsostrateg och avtalsförfattare på avdelning 
folkhälsa angående avtalet. En tidigare version av samverkansavtal har varit 
uppe för diskussion i folkhälsorådet 180922. Synpunkter och frågor har förts 
vidare till avtalsförfattaren.  

I grunden är det tänkt att avtalen ska utgöra ett ramverk, se så lika ut som 
möjligt i alla kommuner samt att de inte ska bli inaktuella under avtalstiden. 
Förslaget på avtalstid 2019-2022 motsvarar tiden fram till sluttiden för 
inriktningsdokumentet vilket är det som både VGR och kommunerna har 
ställt sig bakom. Det är en fördel om avtalet kan omfatta sammatidsperiod.
Avtalsförslaget har förankrats i folkhälsorådet. 

Beslutsunderlag
Samverkansavtal avseende ungdomsmottagningen i Dals-Eds kommun, 
reviderat, inkommen 2018-11-22
Tjänsteskrivelse folkhälsostrateg

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen i Dals-Eds kommun beslutar om att godkänna 

föreliggande förslag till samverkansavtalet för ungdomsmottagning 
under avtalstiden 2019-2022. Finansiering får ske inom KS ram. KS 
ordförande uppdras att underteckna avtalet. 

Expedieras till

KS ordförande

Folkhälsostrateg fvb till regionen efter undertecknande

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 180 Dnr 2016-000406 770

Hälso- och sjukvårdsavtal i Västra Götaland giltighetstid 
2017-01-04 - 2020-12-31

Sammanfattning av ärendet

Förslag föreligger om att komplettering görs i rubricerad överenskommelse 
för att från och med den 1 januari 2018 jämställs i missbruk av spel om 
pengar med missbruk av alkohol, narkotika och andra beroendeframkallande 
medel, läkemedel eller dopningsmedel. Förslag till kompletteringar 
föreligger med rekommendation från Fyrbodals kommunalförbund om att 
ställa sig bakom kompletteringen. 

Beslutsunderlag
Förslag till komplettering av Överenskommelse om samarbete mellan Västra
Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med 
psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förslag om 

komplettering av överenskommelsen mellan Västra 
Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland om samarbete
kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med 
missbruk att även omfatta personer med spelmissbruk. 

Expedieras till

Fyrbodal

SN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 181 Dnr 2018-000316 312

Remiss - Förslag till kategorisering av cykelnätet

Sammanfattning av ärendet

Trafikverket har identifierat ett behov att utveckla en gemensam 
kategorisering av cykelnätet för att skapa ett för cyklisterna tydligt och 
enhetligt cykelnät. Tanken är att kategoriseringen ska kunna användas på 
statliga, kommunala och enskilda vägar då detta, för trafikanten, ger en 
sammanhållande bild av hela cykelnätet.

Synpunkter ska ha inkommit senast den 30 november 2018 till Trafikverket. 
Tjänsteskrivelse föreligger från utvecklingsstrateg med sammanfattning 
kring de förslag till åtgärder som presenteras. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse utvecklingsstrateg, 2018-10-30

Kommunstyrelsens beslut
- Dals-Eds Kommun avstår att besvara remissen. 

Expedieras till

Trafikverket

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 182 Dnr 2018-000170 001

Kommunchefsinstruktion

Sammanfattning av ärendet

Den nya kommunallagen (2017:725), som trädde i kraft den 1 januari 2018, 
föreskriver i 7 kap. att:

1 § Styrelsen ska utse en direktör. Direktören ska ha den ledande ställningen 
bland de anställda och vara chef för den förvaltning som finns under 
styrelsen. Styrelsen får besluta att direktören ska ha en annan benämning.

2 § Styrelsen ska i en instruktion fastställa hur direktören ska leda 
förvaltningen under styrelsen. Instruktionen ska också fastställa direktörens 
övriga uppgifter.

Förslag till instruktion för kommunchefen i Dals-Eds kommun har tagits 
fram under året och kommunicerats i dialog med politisk ledning och 
tjänstemannaledning.

I förslaget tydliggörs att kommunchefen är anställd av kommunstyrelsen, 
från vilken denne har sitt uppdrag, och svarar inför. Instruktionen fastställer 
kommunchefens uppdrag och målsättning samt hur kommunchefen ska leda 
förvaltningen. Syftet är att bidra till en effektiv styrning och ledning av 
kommunen genom att tydliggöra kommunchefens uppdrag samt roll- och 
uppgiftsfördelning i förhållande till

• kommunstyrelsen och kommunstyrelsens ordförande, 
• förvaltnings- och bolagschefer i kommunkoncernen,  
• övriga nämnder.

Beslutsunderlag

Instruktion för Kommunchefen i Dals-Eds kommun.

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen beslutar att anta Instruktion för kommunchefen.

Expedieras till

Samtliga nämnder

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunchef
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§ 183 Dnr 2017-000457 001

Plan for kommunal samverkan mellan 
Dalslandskommunerna

Sammanfattning av ärendet

Vid ett gemensamt samrådsmöte mellan de fem dalslandskommunernas 
kommunchefer (KORP’en) och respektive kommunstyrelseordförande, 
2017-09-29, slöts en överenskommelse om att inleda en gemensam förstudie 
för att utreda möjligheterna till en samordnad och långsiktig utveckling mot 
alltmer utökad samverkan mellan kommunerna. Uppstart med 
uppdragsformulering skedde vid KORP-möte 2017-12-01. 

Från januari till maj i år 2018 genomfördes processen med bred förankring i 
politisk ledning och tjänstemannaledning på hemmaplan i varje kommun. 
Gemensamma konferenser genomfördes med tre politiker och två tjänstemän
från vardera kommun, dels en workshop 26-27 mars, dels en avslutande 
heldagskonferens 29 maj för beslut om den fortsatta processen. 

Efter marskonferensen sammanställde konsulten en slutrapport med 
gemensamma utgångspunkter och ställningstaganden, som därefter återigen 
processades på hemmaplan för att slutligen diskuteras på slutkonferensen 
den 29 maj. Där framkom en tydlig viljeinriktning från samtliga kommuner 
förutom Åmåls kommun att fortsätta enligt förslaget mot utökad och 
fördjupad samverkan och samarbete. Åmåls kommun framförde för egen del 
en vilja att främst vårda, värdera och utveckla befintliga samarbeten och 
samverkansavtal. 

Kommunchefens tjänsteskrivelse föreligger som beskriver processen och 
bedömning om arbetet framåt för Dals-Eds kommun. 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kommunchef, 2018-11-09

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen beslutar att Dals-Eds kommun ska medverka aktivt
i arbetet med att ta fram en långsiktig plan för Samverkan Dalsland 
enligt slutrapporten samt verka för ett så snabbt genomförande som 
möjligt. Planen ska innehålla mål för samverkan år 2020 och 2025. 
Kommunchefen ansvarar för planering och genomförande 
tillsammans med ledningsgruppen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Expedieras till

Samtliga nämnder

Kommunchef
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§ 184 Dnr 2018-000354 001

Dals-Eds kommuns tillitsbaserade styr- och ledningsfilosofi

Sammanfattning av ärendet

Dals-Eds kommun arbetar vidare med förändringsarbetet inom ramen för 
Långsiktigt hållbar Ekonomi och Verksamhet (LEV) inom vilket en 
tillitsbaserad styr- och ledningsfilosofi utgör ett grundperspektiv. 

Kommunchefen presenterar vid dagens sammanträde förslag till ramverk för 
den tillitsbaserade styr- och ledningsfilosofin som bland annat ska vara en 
utgångspunkt för kommunikationen om förändringsarbetet. Bland annat 
beskrivs i tjänsteskrivelsen att med horisontell och tillitsbaserad styrning 
avses att medarbetarna vet bäst vad som behöver utvecklas eller 
kvalitetssäkras utifrån verksamhetens grunduppdrag. Därför tas mål och 
kritiska kvalitetsfaktorer fram och omhändertas på respektive organisatoriska
nivå i kommunen. Detta innebär att ansvaret för resultatstyrningen och 
verksamhetsutvecklingen ska ligga så långt ut i organisationen som det är 
möjligt och lämpligt. 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kommunchef, 2018-11-27

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunchef att utifrån 

ovanstående ta fram nya styrprinciper som innefattar roller och 
spelregler, utkrävande av ansvar, anställningar samt ekonomi- och 
verksamhetsstyrning inklusive riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv. 

Beslutsförslag

- Kommunfullmäktige beslutar om ny tillitsbaserad ledningsfilosofi för 
Dals-Eds kommun samt ramverk för tillitsbaserad styrning och 
ledning, enligt beskrivning ovan. 

Expedieras till

Kommunchef

KF

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 185 Dnr 2018-000356 110

Inbjudan till nominering av ledamöter till styrelsen för 
Kommuninvest ekonomisk förening

Sammanfattning av ärendet

Valberedningen för Kommuninvest ekonomisk förening, inbjuder 
medlemmarna i föreningen att nominera en eller flera personer att väljas till 
föreningsstyrelsen. 

Kommunstyrelse
- Kommunstyrelsen avstår från att nominera personer till 

föreningsstyrelsen. 

Expedieras till

Kommuninvest

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 186 Dnr 2018-000358 001

Förändrad förvaltningstillhörighet för plan- och byggenheten

Sammanfattning av ärendet

Förslag föreligger om att överföra plan- och byggenheten från plan- och 
byggnadsnämnden till kommunstyrelsens kommunledningsförvaltning, 
motiverat av att enheten och dess tre medarbetare står utanför 
förvaltningstillhörighet. 

Kommunutredaren har utrett frågan och föreslår att överföring enligt ovan 
genomförs med start 2019-01-01. Bedömningen görs att omorganiseringen 
kommer att bidra till ett större helhetsperspektiv för plan- och byggkontoret 
då enheten idag står utan sammanhang och därmed riskerar att inte få ta del 
av viktig information. Omorganiseringen bedöms också kunna bidra till ökad
samverkan och underlätta för en helhetsbild vid personal- och 
budgetärenden. Förslaget innebär att ekonomi-, verksamhets- och 
personalansvar överförs från plan- och byggnadsnämnden till 
kommunstyrelsen. För att eliminera risken för jäv fullgörs tillsyns- och 
myndighetsuppgifter inom plan- och byggväsendet fortsatt av plan- och 
byggnadsnämnden. Plan- och byggnadsnämnden fullgör också de övriga 
uppgifter som, enligt annan lag eller meddelade dispensbefogenheter, ska 
fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- och byggväsendet.  
Utredaren föreslår även att ett tillägg görs i plan- och byggnadsnämndens 
reglemente om att nämnden även är jävsnämnd i syfte att möjliggöra en 
bredare funktion att hantera även andra myndighets- och jävsfrågor. 

Ärendet har beretts av plan- och byggnadsnämnden som godkänt förslaget 
till överföring enligt ovan. Nämnden framför dock ”att man vid en förändrad
förvaltningstillhörighet även bör se över möjligheterna till att placera plan- 
och byggkontorets personal i en befintlig enhet under kommunlednings- 
förvaltningen. Genom att samordna personal-, verksamhets- och 
ekonomiansvar kan man optimera enheternas storlek och frigöra resurser till 
en koordinatorfunktion för plan- och byggfrågor, vilken kan arbeta med 
större utredningar, uppstädning, uppföljning samt tilldelning av ärenden.”

Ärendet har kommunicerats med berörda. 2018-11-08 genomfördes 
information enligt MBL § 19. En riskbedömning enl. arbetsmiljöföreskrifter 
2001:1 genomförs vid APT 2018-11-14 och förhandling enligt MBL § 11 
sker 2018-11-29, inför kommunfullmäktiges sammanträde. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse tf plan- och byggchef, 2018-10-29

Plan- och byggnadsnämnden protokoll 2018-11-07 § 60

Tjänsteskrivelse kommunchef, 2018-11-09

forts. § 186

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att 

- för sin del godkänna de taxor och avgifter för 2019 som avser plan- 
och byggnadsnämnden verksamhetsområde  

- uppdra åt kommunchefen att i kommande detaljbudgetarbete för 
kommunstyrelsens kommunledningsförvaltning beakta budget och 
verksamhetsplan för plan- och byggnadsnämnden samt att revidera 
attestförteckningen

Beslutsförslag

Kommunfullmäktige beslutar att:

- från och med 1 januari 2019 ska plan- och byggenheten med 
personal, verksamhet och ekonomi inklusive taxor och avgifter för 
verksamheten ingå i kommunledningsförvaltningen under 
kommunstyrelsens ansvar. Ansvar för prövning och tillsyn inom 
plan- och byggområdet kvarstår under plan- och byggnadsnämnden. 

- från och med 1 januari utgör plan- och byggnadsnämnden även 
jävsnämnd i kommunen, i syfte att möjliggöra en bredare funktion att
hantera även andra myndighets- och jävsfrågor 

- reglementen och delegationsordning för respektive nämnd ska 
revideras i enlighet med detta beslut

- godkänna reviderade taxor och avgifter 2019 för kommunstyrelsen 
inklusive plan- och byggnadsnämndens verksamhetsområde 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Expedieras till

Kommunchef

KF

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida

19(29)
Sammanträdesdatum

2018-11-28

§ 187 Dnr 2018-000359 003

Revidering av plan- och byggnadsnämndens reglemente

Sammanfattning av ärendet

Förslag föreligger och som behandlats i plan- och byggnadsnämnden inför 
beslut i kommunfullmäktige, om ändrad myndighetstillhörighet när det 
gäller verksamhet, personal och ekonomi för plan- och byggkontoret. 
Förslaget innebär att ekonomi-, verksamhets- och personalansvar överförs 
från plan- och byggnadsnämnden till kommunstyrelsen och inom 
kommunledningsförvaltningen.  Attestförteckning, reglementen och 
delegationsordningar för både plan- och byggnadsnämnden samt 
kommunstyrelsen behöver ses över och anpassas till ny organisering. 

Förslag föreligger därför om revidering av plan- och byggnadsnämndens 
reglemente. Efter översyn finns behov av att stryka de delar som avser 
ekonomi-, verksamhets- och personalansvar. Det finns också behov av att 
stryka de delar som benämns huvuduppgifter och delegering från 
kommunfullmäktige då dessa delar är en sammanblandning av övergripande 
nämndsansvar och handläggning. Utifrån de nya förutsättningarna är det 
därför mer adekvat att utelämna den mer detaljerade beskrivningen och 
istället hänvisa till § 1 och portalskrivningen om plan- och 
byggnadsnämnden övergripande ansvar för plan- och byggväsendet. För 
ökad tydlighet uttrycks dessutom ansvarsfördelningen mellan nämnden och 
kommunstyrelsen i det reviderade reglementet.  

Med den föreslagna förändringen utvecklas plan- och myndighetsnämnden 
till en renodlad myndighetsnämnd. Efter översyn och jämförelse med 
myndighetsnämnder i andra kommuner kan det finnas skäl att även göra ett 
tillägg i plan- och byggnadsnämndens reglemente om att nämnden även 
utgör jävsnämnd för att på det sättet möjliggöra en bredare funktion för 
nämnden om att hantera även andra myndighets- och jävsfrågor om/när 
behov kan uppstå för detta. 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-10-30

Plan- och byggnadsnämndens protokoll 2018-11-07 § 61

Beslutsförslag 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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- Kommunfullmäktige godkänner förslag till revidering av plan- och 
byggnadsnämndens reglemente från och med 1 januari 2019.   

Expedieras till

KF
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§ 188 Dnr 2018-000360 003

Kommunstyrelsens reglemente - revidering 2018

Sammanfattning av ärendet

Förslag föreligger från plan- och byggnadsnämnden om ändrad 
myndighetstillhörighet när det gäller verksamhet, personal och ekonomi för 
plan- och byggkontoret. Förslaget innebär att ekonomi-, verksamhets- och 
personalansvar överförs från plan- och byggnadsnämnden till 
kommunstyrelsen och inom kommunledningsförvaltningen. 

Attestförteckning, reglemente och delegationsordning för plan- och 
byggnadsnämnden samt reglemente för kommunstyrelsen behöver därför ses
över och anpassas till ny organisering. 

Förslag föreligger om revidering av kommunstyrelsens reglemente. 
Revideringen består av ett tillägg under rubriken Övrig förvaltning, 
kommunledningsförvaltningen, om att kommunstyrelsen är ” stödjande 
förvaltning för plan- och byggnadsnämndens ansvarsområde

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens reglemente – förslag till revidering 
Tjänsteskrivelse 2018-10-30

Beslutsförslag
- Kommunfullmäktige godkänner förslag till revidering av kommunstyrelsens

            reglemente enligt förslag ovan. 

Expedieras till

KF
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§ 189 Dnr 2018-000182 043

Taxor och avgifter 2019 - Dals-Eds kommun

Sammanfattning av ärendet

Nämnderna ska i samband med budgetarbetet för 2019 behandlat de taxor 
och avgifter som hör till respektive nämnds ansvarsområde. Inför 
beredningen ska nämndernas taxeförslag sammanställas i ett samlat 
dokument för ökad enhetlighet och jämförbarhet med föregående års taxor 
och avgifter.  

Kommunfullmäktige har 2018-11-14 godkänt taxor och avgifter 2019 Dals-
Eds kommun vilket innebär att besluta i enlighet med föreslagna taxor och 
avgifter avseende kommunstyrelsens verksamhetsområde, plan- och 
byggnadsnämndens verksamhetsområde, FOKUS-nämndens 
verksamhetsområde samt socialnämndens verksamhetsområde.   

Efter beslut i kommunfullmäktige har behov uppkommit om att flytta taxor 
och avgifter inom plan- och byggnadsnämndens ansvarsområde till 
kommunstyrelsen i samband med beslut om ändrad myndighetstillhörighet 
när det gäller verksamhet, personal och ekonomi för plan- och byggkontoret.
Därtill har en komplettering gjorts på punkten 3:4 i taxedokumentet inom 
kommunstyrelsens ansvarsområde gällande att kostnader för 
fastighetsreglering i samband med markförsäljning ska bekostas av köparen. 

Beslutsunderlag

Taxor och avgifter 2018 – Dals-Eds kommun, reviderat 2018-11-27

Beslutsförslag

- Kommunfullmäktige godkänner taxor och avgifter 2019 Dals-Eds 
kommun, reviderat taxedokument, vilket innebär att besluta i enlighet 
med föreslagna taxor och avgifter avseende kommunstyrelsens 
verksamhetsområde. 

Expedieras till

KF
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§ 190 Dnr 2018-000033 041

Budget och mål 2019, plan 2020-2021

Sammanfattning av ärendet

Bakgrund
Då kommunfullmäktige förväntas besluta om överföring av plan- och 
byggenheten från plan- och byggnadsnämnden till kommunstyrelsens 
kommunledningsförvaltning från och med 2019-01-01 behöver en revidering
av ramtilldelningen göras.

Utöver detta så fanns en teknisk felaktighet i det budgetunderlag som antogs 
av kommunfullmäktige 2018-11-14 avseende fördelningen mellan 
finansförvaltningen och kommunledningsförvaltningen som behöver 
justeras. 

Omorganiseringen innebär inga merkostnader för kommunen. Befintlig 
budget för plan- och byggnadsnämnden 2019 föreslås överföras till 
kommunstyrelsen enligt nedan.

Belopp i tkr Budgetramar 2019, beslutad 
av KF 2018-11-14

Budgetramar 2019, 
reviderad av KF 2018-12-12

Finansförvaltning -308 308 -309 108

KS – Kommunlednings-
förvaltning

26 023 28 974

Plan- och 
byggnadsnämden

2 151 0

Summa -280 134 -280 134

Beslutsförslag

- Kommunfullmäktige beslutar om reviderade budgetramar enligt ovan.

Expedieras till

KF

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 191 Dnr 9230 

Information till Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet

Ekonomichefen informerar om upphandling av nytt ekonomisystem som 
kommer driftsättas 2020. 

Förvaltningschef FOKUS informerar om pågående process med en 
digitaliseringsplan för utbildningsväsendet, om begreppet Skolchef i den nya
skollagen samt Skolinspektionens pågående besök i Dals-Eds kommun. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 192 Dnr 14270 

Rapport från Kommunalförbunden

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens ordförande informerar om 

- direktionsmöte för Dalslands miljö- och energiförbund med bland 
annat planering för det miljöstrategiska arbetet, budget 2019, starta 
upp arbetet med ett miljö- och energiprogram, Hållbar utveckling i 
Väst har en ny huvudman utsetts i form av Innovatum

- kommande direktionsmöte 6 december är förlagt till Gamla Real, där 
bland annat ärende om Position Väst behandlas samt en rad 
informationsärenden. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 193 Dnr 35454 

Anmälan av delegationsbeslut KS 181128

Sammanfattning av ärendet

Anmälan av delegationsbeslut KS 181128
Kommunkansliet Delegationsbeslut 2018-173 - Parkeringstillstånd 16 2018 – 

Sekretess enligt 26 kap 1 §

Samhällsbyggnadsc
hef

Delegationsbeslut 2018-172 - Markupplåtelseavtal avseende 
elektrisk starkströmsanläggning - Ed 10:2

Samhällsbyggnadsc
hef

Delegationsbeslut 2018-171 - Markupplåtelseavtal avseende 
elektrisk starkströmsanläggning - Bergslätt 1:5

Samhällsbyggnadsc
hef

Delegationsbeslut 2018-170 - Markupplåtelseavtal avseende 
elektrisk starkströmsanläggning - Ed 10:1

Samhällsbyggnadsc
hef

Delegationsbeslut 2018-169 - Markupplåtelseavtal avseende 
elektrisk starkströmsanläggning - Äng 10:1

Kommunkansliet Delegationsbeslut 2018-168 - Parkeringstillstånd 18 2018 – 
Sekretess enligt 26 kap 1 §

Samhällsbyggnadsc
hef

Delegationsbeslut 2018-167 - Markupplåtelseavtal avseende 
markförlagd fiberledning för bredbandskommunikation 
Onsön 3:10

Kommunkansliet Delegationsbeslut 2018-166 - Parkeringstillstånd 17 2018 – 
Sekretess enligt 26 kap 1 §

Fastighetsförvaltare Delegationsbeslut 2018-165 - Hyreskontrakt del av 
Kårslätt 1:39 - Lianpac AB - Giltighetstid 190101 tills vidare

Samhällsbyggnadsc
hef

Delegationsbeslut 2018-164 - Markupplåtelseavtal avseende 
elektrisk starkströmsanläggning (tätort) - Onsön 3:10

Stf Räddningschef Delegationsbeslut 2018-163 - Beslut om att fastighetsägaren 
själv får utgöra rengöring - ÄNG 4:23

Stf. räddningschef Delegationsbeslut 2018-162 - Beslut om att fastighetsägaren
 själv får utgöra rengörning - Bråten 1:81

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida

27(29)
Sammanträdesdatum

2018-11-28

Stf. räddningschef Delegationsbeslut 2018-161 - Beslut om att fastighetsägaren 
själv får utgöra rengörning - Tolslätt 1:16

Stf. räddningschef Delegationsbeslut 2018-160 - Beslut om att fastighetsägaren 
själv får utgöra rengörning - Ed 4:183

Teknisk chef Delegationsbeslut 2018-159 - 1438 2018:35 – 
Dals-Eds kommuns lokala trafikföreskrifter om upphävande 
av Dals-Eds kommuns lokala trafikföreskrifter (1438 2012:2) 
om begränsad hastighet på Gamla Bengtsforsvägen

Kommunkansliet Delegationsbeslut 2018-158 - Parkeringstillstånd 15 2018 – 
Sekretess enligt 26 kap 1 § 

Stf. räddningschef Delegationsbeslut 2018-157 - Tillståndsbevis till hantering av 
brandfarlig vara - St1 Sverige AB - Ed 1:117

Stf. räddningschef Delegationsbeslut 2018-156 - Beslut om att fastighetsägaren 
själv får utgöra rengörning - Äng 3:2

Stf. räddningschef Delegationsbeslut 2018-155 - Yttrande angående tillstånd
 för konsert/musikevenemang gitarrmässa - Nordic quitar can

Teknisk chef Delegationsbeslut 2018-154 - Gitarrmässa Stallbacken – 
Nordic guitar can

Stf. räddningschef Delegationsbeslut 2018-153 - Föreläggande - kontroll av 
brandskyddet enligt 3 kap 4 § lagen om (2003:778) 
skydd mot olyckor

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 194 Dnr 35455 

Meddelande KS 181128

Sammanfattning av ärendet

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 18:46
Beslut om bidragsbelopp till enskilda huvudmän överklagas genom 
förvaltningsbesvär.

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 18:45
Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare och 
syofunktionär som inte har fått försäkringsskydd enligt AGS-KL.

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 18:42
Tre pensionsöverenskommelser för individer som omfattas av PA-KL, PAK 
och LPAK.

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 18:41
Ägar- och ledningsprövning – nya krav för enskilda att bedriva fristående 
förskola.

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 18:40
Överenskommelse träffad med samtliga fackliga organisationer om vissa 
frågor om sommatid/vintertid.

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 2018:39
Uppsägning på grund av personliga skäl, sjukdom, Arbetsdomstolens dom 
2018 nr 56.

Polismyndigheten
Anmälan om trafikolycka utan misstanke om brott.

Bengtsfors kommun
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-10-01 § 102 – 
Aktualitetsprövning av Bengtsfors kommuns översiktsplan, mandatperiod 
2014-2018.

Dalslands Miljö & Energiförbund
Sammanträdesprotokoll 2018-10-16.

Fyrbodals kommunalförbund
Sammanträdesprotokoll 2018-09-20.

forts § 194
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Kommunala Pensionärs- och Handikapprådet
Sammanträdesprotokoll 2018-10-19.

Diarienr KS 18/264.130 Länsstyrelsen Västra Götaland län
Beslut om fördelning av anvisningar år 2019 till kommuner I Västra 
Götalands län.

Diarienr KS 17/369.239 Plan- och byggnadsnämnden
Meddelande enligt 9 kap 41 b § plan- och bygglagen (2010:900)
-  Ansökan om bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus (parhus) har
beviljats –  
   ED 10:51.
-  Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus (parhus) har beviljats – 
KÅRSLÄTT 1:13.
-  Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industrilokal har beviljats – 
KÅRSLÄTT 1:48.

Diarienr KS 18/263.239 Plan- och byggnadsnämnden
Meddelande enligt 9 kap 41 b§ plan- och bygglagen (2010:900) – 
Tidsbegränsat bygglov för matvagn (foodtruck) har beviljats – ED 2:5.

Diarienr KS 18/215.233 Plan- och byggnadsnämnden
Delegationsbeslut 2018-10-10 § 140 – Startbesked och bygglov för 
nybyggnad av transformatorstation (byte av befintlig) – ED 10:2.

Diarienr KS 18/253.233 Plan- och byggnadsnämnden
Delegationsbeslut 2018-10-10 § 141 – Startbesked och bygglov för 
nybyggnad av transformatorstation (byte av befintlig) – BERGSLÄTT 1:5.

Diarienr KS 18/254.233 Plan- och byggnadsnämnden
Delegationsbeslut 2018-10-15 § 143 – Startbesked och bygglov för 
nybyggnad av transformatorstation – Äng 10:1.

Diarienr KS 16/105.233 Plan- och byggnadsnämnden
Delegationsbeslut 2018-11-16 § 166 – Startbesked – Bygglov för 
ombyggnad av äldreboende (Edsgärdet) etapp 4 – ED 1:119.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande


