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§ 58 Dnr 2019-000071 042 

Budgetuppföljning 2019 

Sammanfattning av ärendet                                            

Hållbarhetscontroller och samhällsbyggnadschef redovisar delårsbokslut och 

helårsprognos för kommunledningsförvaltningen och 

samhällsbyggnadsförvaltningen.  

Kommunledningsförvaltningen visar på ett nollresultat medan 

samhällsbyggnadsförvaltningen visar på en negativ avvikelse på upp emot 

0,8 mkr.  

Fokusnämnden visar på ett negativt resultat över helåret på 3,6 mkr.  

Socialnämndens prognos för helåret visar ett underskott om 6,9 mkr, detta 

utifrån utfall och tillkommande vårdbeslut. Socialförvaltningen arbetar med 

att ta fram olika åtgärder för att begränsa och motverka underskottet. Bland 

annat handlar det om bemanning, genomlysning av verksamheternas 

kostnader samt att starta upp ett arbete med att se över möjligheten att införa 

konceptet trygg hemgång. Förhoppningen är bland annat att dessa insatser 

ska kunna begränsa underskottet på årsbasis till 4 mkr. 

Delårsrapport från nämnderna och kommunen totalt ska behandlas på 

kommunfullmäktiges sammanträde den 15 maj 2019. Vid dagens 

sammanträde redovisas avstämning för delåret och helårsprognos för 

kommunen.  

För helåret prognostiseras ett underskott om 8,368 mkr. Kommunstyrelsens 

arbetsutskott beslutar 2019-04-16 § 45 att uppdra åt ekonomichef att 

sammanställa delårsrapport per mars 2019 samt åt samhällsbyggnadschef att 

upprätta delårsrapport för samhällsbyggnadsförvaltningen vilket föreligger 

till dagens kommunstyrelse.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - delårsrapport mars 2019, kommunledningsförvaltningen. 

Tjänsteskrivelse – delårsrapport mars 2019, samhällsbyggnadsförvaltningen.           

Helårsprognos 2019 efter kvartal 1 – Dals-Eds kommun.       

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kvartalsrapport 1 2019 med 

helårsprognos för kommunstyrelsen.  
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forts. § 58 

 

- Kommunstyrelsen beslutar att uppdra, utifrån den försämrade 

prognosen, till kommunchefen att tillsammans med ledningsgruppen 

intensifiera arbetet med en konkret åtgärdsplan för att bromsa 

nettokostnadsutvecklingen i enlighet med strategin för långsiktig 

hållbar ekonomi och verksamhet (LEV) för största möjliga effekt 

redan år 2019. 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. 

 

Beslutsförslag  
- Kommunfullmäktige beslutar att godkänna kvartalsrapport 1 2019 

med helårsprognos för Dals-Eds kommun.  
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Ekonomichef                                                                                                  

KF 
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§ 59 Dnr 2009-000114 001 

Översyn av Edshus AB och Serviceförvaltningen 

Sammanfattning av ärendet 

Ett avtal tecknas 2006 som gäller från 2007-01-01 mellan Edshus AB och 

kommunen där avtalas det om att Edshus AB fortsättningsvis ska köpa 

tjänster av kommunen för inre och yttre fastighetsskötsel. Samtidigt tar 

kommunen över Edshus AB´s personal genom en så kallad 

verksamhetsövergång.  

 

Under 2018 för Edshus AB fram tanken om att man vill pröva ett system 

med bovärdar som har sin anställning i bolaget, anledningen är att man ser 

ett värde i att man direkt representerar bolaget. Bovärdarna är också tänkta 

att utföra underhåll och reparationer på fastigheterna, den yttre skötsel vill 

bolaget köpa av kommunen.  

 

En uppsägning av avtalet har inkommit från Edshus AB som gäller 

fastighetsförvaltning fr.o.m. 2019-09-01. Syftet är detsamma som tidigare 

men bolaget räknar med att en ny organisation blir en mer ekonomisk 

fördelaktig lösning, därutöver uttrycks att man vill se en översyn av avtalet 

som gäller den yttre skötseln.  

 

Samhällsbyggnadschefen gör i tjänsteskrivelsen en konsekvensbeskrivning 

och bedömning att i samband med förändrad organisation inom Edshus AB 

och dess påverkan på kommunens organisation kommer det att innebära en 

del svårigheter att hantera. Det är också ett tillfälle att göra en rejäl översyn 

och utredning om hur en framtida kommunal organisation inom teknisk 

verksamhet skall se ut, utgångspunkten är vilka behov som finns gällande: 

kvalitet, sårbarhet, service, beredskap, samverkan, trygghet och genomsyras 

av god ekonomisk hushållning. 

      

Beslutsunderlag 

Uppsägning av avtal om fastighetsförvaltning, inkom 2019-04-04.                  

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef 2019-04-09.         

Kommunstyrelsens beslut 

    -  Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda    

       och ta fram ett förslag på hur den tekniska verksamheten skall 

       organiseras i framtiden. 

      

Expedieras till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(33) 

Sammanträdesdatum 

2019-05-02 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 60 Dnr 2019-000107 370 

Vindkraftpark Ed SV 

Sammanfattning av ärendet 

Rabbalshede Kraft AB (bolaget) ansöker hos Länsstyrelsen om tillstånd 

enligt 9 kap Miljöbalken (MB) att uppföra en vindpark omfattande max tio 

vindkraftverk med en totalhöjd på maximalt 230 meter styck. 

Vindkraftverkens tänkta placering är fastigheterna Dals-Ed Hedmarken 1:8, 

Norra Hökedalen 1:17, Södra Hökedalen 1:37, Södra Hökedalen 1:16 och 

Mon 1:3. Ansökan innebär en flyttmån på 100 m radie för placering av 

vindkraftverk.  

 

Beslut om tillstånd fattas av Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen, 

men kommunen har vetorätt vid exploateringar och ska genom 

kommunfullmäktige tillstyrka en vindkraftexploatering för att länsstyrelsen 

ska kunna bevilja tillstånd enligt 16 kap 4 § MB. 

 

Dals-Eds kommun har en för Dalsland gemensam vindbruksplan som antogs 

av kommunfullmäktige 2010-12-15 § 122. Planen är vägledande vid 

tillståndsprövningar enligt miljöbalken och anger lämpliga områden för 

vindkraftsparker. Dessa områden har föregåtts av omfattande analysarbete 

där hänsyn har tagits till vindförutsättningar, hälsa och säkerhet, landskapets 

förutsättningar och tålighet, allmänna intressen och kommunernas egna 

viljeyttringar. I planen anges att Dalslandskommunerna vill se en hållbar 

utbyggnad av vindkraft och att man förordar större vindkraftsetableringar 

framför spridda enstaka verk. Planen är en avvägning mellan 

vindbruksintressen och andra intressen.  

Dalslands kommuner gör i vindbruksplanen bedömningen att en väl planerad 

vindkraftsutbyggnad ger övergripande miljövinster och en hållbar 

utveckling. Utbyggnaden av vindkraft bidrar till att uppfylla de nationella 

målen om begränsad klimatpåverkan, frisk luft, bara naturlig försurning och 

giftfri miljö. 

  

Ingen finansiering krävs för Dals-Eds kommun. 

Ingen förhandling enligt MBL krävs. 
 

Under samrådsskedet inkom ett antal synpunkter som bolaget har 

besvarat/åtgärdat. Samrådsredogörelse finns som bilaga till ansökans 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB).  

 

Kommunutredaren gör bedömningen att utbyggnad av en vindkraftspark kan 

förutom elförsörjning innebära andra positiva effekter såsom ett utbyggt 

vägnät och effektivare skogsbruk, men det kan också innebära ett flertal  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8(33) 

Sammanträdesdatum 

2019-05-02 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

forts. § 60 

 

nackdelar såsom buller och påverkan på landskapet. Hur man som individ 

upplever vindkraftverkens konsekvenser är högst personligt och beror på ett 

flertal faktorer. Därav är det ytterst svårt att bedöma hur en vindkraftpark 

skulle påverka den enskilde.  

 

Verk 9 har placerats i ett övrigt område som inte är utmärkt som lämpligt, 

men ej heller som olämpligt. Av planen framgår att gränserna för lämpliga 

områden inte är absoluta samt att en buffert på 750 m till bostäder ska finnas. 

Området D1 i vindbruksplanen har en inbuktning vid aktuellt område som 

beror på att det vid tiden för framtagandet av planen fanns en fastighet som 

var klassad som bostad och därmed hindrade utbyggnad i området. Idag har 

fastigheten omtaxerats och ingår i samma fastighet som skogsfastigheten. 

Enligt uppgift från bolaget ska fastigheten rivas. Bolaget har valt att placera 

verk 9 på detta område dels med anledning av att de vill ha ett godkänt IKN-

nät för anslutning direkt till Vattenfalls ställverk som ligger i närheten och 

dels för att det är ett viktigt område att utnyttja optimalt energimässigt.  

Kommunutredaren gör bedömningen att placeringen utanför utpekat lämpligt 

område är acceptabel och att ansökan i sin helhet uppfyller de riktlinjer som 

framgår av vindbruksplanen.         

      

      

Beslutsunderlag 

Ansökan om tillstånd enligt 9 kap miljöbalken till uppförande och drift av en 

gruppstation med högst tio (10) vindkraftverk vid Ed SV. 

Tjänsteskrivelse kommunutredare 2019-04-17. 

      

Beslutsförslag 

    -     Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 16 kap 4 § miljöbalken   

           att tillstyrka Rabbalshede Kraft AB:s ansökan om tillstånd enligt          

           9 kap miljöbalken till uppförande och drift av en gruppstation med    

           högst tio vindkraftverk vid Ed SV.      

 

Sverigedemokraterna (SD) reserverar sig mot beslutet. 

      

 

Expedieras till 

KF 
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§ 61 Dnr 2019-000112 000 

Riktlinjer för mark och exploatering 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadschefen har av kommunstyrelsen 2019-01-16 § 6 fått i 

uppdrag att upprätta förslag till riktlinjer kring hur kommunen ska hantera 

markförsäljningar utanför planlagt område inför framtiden.  

Vidare innebär lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar 

samt 6 kap. 39 § plan- och bygglagen att kommuner som ingår 

markanvisningsavtal och exploateringsavtal ska anta riktlinjer för dessa. 

Riktlinjer för mark och exploatering omfattar fyra delar: 

-  Riktlinjer för försäljning av kommunal mark och kommunala      

   fastigheter.     

-  Riktlinjer för upplåtelse av mark. 

-  Riktlinjer för kommunala markanvisningar. 

-  Riktlinjer vid upprättande av exploateringsavtal. 

 

Ingen finansiering krävs. 

Ingen förhandling enligt MBL krävs. 

 

Samhällsbyggnadschefens bedömning är att riktlinjerna förenklar 

handläggning av mark- och exploateringsärenden och bidrar också till att 

skapa en enhetlighet kring vilken typ av avtal som ska väljas vid varje 

ärende. Riktlinjerna innebär att kostnader för exploatering samt 

merkostnader vid försäljning eller upplåtelse belastar exploatören/ 

upplåtaren/köparen. Riktlinjerna ger ledning kring hur intresse för 

fastighetsköp/upplåtelse ska anmälas, hur prissättning och annonsering ska 

ske samt hur konkurrens om fastighet/mark ska hanteras.  

      

Beslutsunderlag 

Förslag till riktlinjer för mark och exploatering.                                                   

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef 2019-04-04.                    

Kommunstyrelsens beslut 

      -     Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinjer för mark och      

            exploatering. 

- Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt 

samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram avtalsmallar i enlighet 

med riktlinjerna. 

      

Expedieras till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 62 Dnr 2019-000005 253 

Försäljning av mark - del av Håbols Hult 1:16 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har under hösten 2018 haft kontakt med två olika intressenter 

som vill förvärva cirka 3 hektar mark i Håbol på kommunens fastighet 

Håbols Hult 1:16. 

Först kontaktas kommunen av en intressent som vill bygga ett hus för 

permanent boende på marken. Intressenten har ansökt om förhandsbesked 

för bygglov vilket har beviljats, framtida planer är att bruka marken aktivt. 

Lite senare kontaktas kommunen av ytterligare en intressent som har planer 

på att plantera aplar och odla äpplen på marken, intressenten kan också tänka 

sig att arrendera marken för att senare förvärva marken. 

Därefter lämnar ytterligare en intressent in en förfrågan om ett eventuellt 

behov av att arrendera marken. 

Det har inte varit något allmänt intresse för marken tidigare, marken är 

mestadels åkermark i sydsluttning som inte varit odlad på många år. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2019-01-06  § 6 beslutas att 

återremittera ärendet till samhällsbyggnadschef för ytterligare beredning  

kring markpris och principer inför försäljningen av det aktuella 

markområdet. Samhällsbyggnadschef uppdras vidare att upprätta förslag till 

riktlinjer kring hur kommunen ska hantera markförsäljningar utanför 

planlagt område i framtiden. 

Marie Andersson och Dennis Engdahl var först att anmäla intresse och 

samhällsbyggnadschefen gör därav bedömningen utifrån antagna riktlinjer 

för mark och exploatering att erbjuda dem att köpa marken.                  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef  2019-04-10.                                         

Inkomna förfrågningar från intressenter.           

Kommunstyrelsens beslut 

    -    Kommunstyrelsen beslutar att avyttra del av Håbols Hult 1:16 enligt  

         antagna riktlinjer för mark och exploatering till Marie Andersson och  

         Dennis Engdahl. 

   -     Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till fastighetsförvaltare att   

         handlägga ärendet enligt nyligen antagna riktlinjer för mark och   

         exploatering. 

   -     Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande  

         att teckna erforderliga handlingar i ärendet. 

 

 Expedieras till                               

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 63 Dnr 2018-000363 330 

Medborgarförslag - Hundpark i Ed 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag har inkommit 2018-11-13 från Anette Sandström om 

förslag att skapa en hundpark som är uppbyggd i två delar, en för mindre 

hundar och en för större hundar.   

Kommunfullmäktige har 2018-11-14 § 102 remitterat rubricerat 

medborgarförslag till kommunstyrelsen för vidare beredning.           

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2019-01-23 § 11 att remittera 

ärendet till samhällsbyggnadsförvaltningen för beredning av förslag till svar 

på medborgarförslaget. Samhällsbyggnadschefen har i tjänsteskrivelse  

2019-04-01 beskrivit tänkbar plats samt vad en hundgård kräver i form av 

stängsel och beredskap. Bedömningen är att det är svårt att veta behovet av 

en hundpark men det bör vara en tillgång för hundägare och samhället. 

Arbetsutskottet diskuterar frågan och är positiva till en hundpark men inte 

den föreslagna placeringen. Kommunen kan upplåta någon annan mark 

under förutsättning att någon förening eller annan initiativtagare tar ansvar 

för uppförande av hundpark samt drift och skötsel.  

Ärendet återremitteras till samhällsbyggnadsförvaltningen för att ta fram 

förslag till remissvar utifrån arbetsutskottets diskussion.    

Samhällsbyggnadschefens förslag till yttrande föreligger och 

sammanfattningsvis görs bedömningen att det finns kommunal mark som 

kan vara intressant för ändamålet.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 2018-11-13.                                                        

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-01-23 § 11. 

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-04-01.                

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-04-24.            

 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besvara motionen enligt 

följande: 

    -    Dals-Eds kommun ställer sig positivt till en hundgård i Ed och att  

         upplåta mark genom nyttjanderättsavtal för ändamålet under  

         förutsättning att en förening eller initiativtagare tar ansvar för  

         uppförande samt drift och skötsel. 

      

Expedieras till 

KF 
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§ 64 Dnr 2019-000103 171 

Taxa för sotning och brandskyddskontroll 2019 

Sammanfattning av ärendet 

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

brandskyddskontroll och rengöring/sotning av alla förbränningsanordningar. 

På många håll i landet utförs arbetet av entreprenörer som anlitas av 

kommunen. Dals-Eds kommun har avtal med Sotarn på Dal AB som gäller 

fram till och med 2022-06-30. 

Taxa för sotning och brandskyddskontroll är indexreglerad och revideras 

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

beslutar 2017-11-29 § 140 att godkänna föreliggande avtal med Sotarn på 

Dal AB och de medföljande bilagorna kring sotningsfrister och objektspriser. 

Revideringen av taxa för sotning och brandskyddskontroll följer således inte 

budgetåret då taxan för innevarande år sträcker sig fram till den 31 mars 

2019. Bedömning görs därför om att kommunfullmäktige för sin behandling 

av taxan kan hänvisa till den årliga revideringen av centralt index för sotning 

och brandskyddskontroll och att låta kommunstyrelsen tillika 

räddningsnämnd, fastställa den reviderade taxan.                                

Fastställd taxa ska publiceras via kommunens hemsida. 

      

Beslutsunderlag 

SKL:s sotningsindex 2019.                                                                                

Tjänsteskrivelse Stf. räddningschef 2019-03-25.      

      

Kommunstyrelsens beslut 

    -    Kommunstyrelsen beslutar att enligt tidigare beslut fastställa taxan för    

          sotning i enlighet med indexregleringen.     
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§ 65 Dnr 2019-000114 042 

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2018 - 

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, 

Årjängs kommuner 

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.   

      

Beslutsunderlag 

Samordningsförbundets årsredovisning 2018 .      

 

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige godkänner för sin del årsredovisning 2018 för 

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

samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet. 
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§ 66 Dnr 2019-000118 000 

Årsstämma 2019 - Inera AB  

Sammanfattning av ärendet 

Inbjudan till ordinarie årsstämma i Inera AB den 5 juni 2019 i Stockholm har 

inkommit. Kommunen förväntas att till årsstämman utse en person som 

representeras genom fullmakt. Inera kommer inte att erbjuda en årsstämma 

med deltagande och röstförfarande på distans.      

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar vid sammanträde 2019-04-16 § 53 

att uppdra till kommunchef att föra diskussion med övriga 

Dalslandskommuner om en eventuell gemensam representant till 

årsstämman i Inera AB och återkomma till dagens sammanträde med 

kommunstyrelsen.  

Kommunchefen har inte haft möjlighet att diskutera ärendet med övriga 

Dalslandskommuner.      

 

Beslutsunderlag 

Avisering om ordinarie årsstämma i Inera AB.      

      

Kommunstyrelsens beslut 

     -   Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till  

         Kommunstyrelsens Arbetsutskott för beslut.     
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§ 67 Dnr 2019-000115 700 

Revisionsrapport - Placeringar av barn och unga i HVB-hem 

och familjehem 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens revisorer har översänt en revisionsrapport kallad Placeringar av 

barn och unga i HVB-hem och familjehem daterad 2019-03-13 till 

socialnämnden. 

Granskningens syfte är att bedöma om socialnämnden säkerställer att 

placerade barn och unga sker på ett rättsäkert och ändamålsenligt sätt. 

Revisorernas samlade bedömning är att socialnämnden genom individ- och 

familjeomsorgen tar emot anmälningar, utreder och fattar beslut på 

ändamålsenligt sätt. 

Socialnämnden har 2019-03-25 § 29 tagit del av rapporten och lagt den till 

handlingarna.   

      

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport – Placeringar av barn och unga i HVB-hem och 

familjehem.                                                                                                      

Socialnämndens protokoll 2019-03-25 § 29.                                          

      

Beslutsförslag 

    -    Kommunfullmäktige tar del av revisionsrapporten Placeringar av barn    

         och unga i HVB-hem och familjehem och lägger den till handlingarna.  
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§ 68 Dnr 2019-000117 214 

Samråd - Kommunplanens arealdel för Aremark kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Aremarks kommun har utarbetat en Kommuneplan arealdel och erbjuder 

Dals-Eds kommun med flera en möjlighet att yttra sig.  

Planen beskriver Aremarks kommun vilja och intentioner till utveckling 

liknande vår översiktsplanering. Planen är juridiskt bindande och har fyra 

huvudmål: 

• Ge en ram för näringslivsutveckling. 

• Hantering av naturresurser i kommunen. 

• Säkra produktiva och skyddade områden. 

• Förtydliga områden för framtida behov och bestämma utvecklingsmönster. 

      

Beslutsunderlag 

Planbeskrivning – kommunplanens arealdel för Aremarks kommun.          

Tjänsteskrivelse kommunstrateg 2019-04-05.     

      

Kommunstyrelsens beslut 

    -    Kommunstyrelsen har inget att erinra på föreliggande förslag till    

         kommuneplanens arealdel för Aremark kommun.  

         Dals-Eds kommun tackar för erbjudandet att yttra sig och ser vidare en   

         fördel av utbyte mellan kommunerna och ser fram emot vidare  

         kontakter. 
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§ 69 Dnr 2018-000308 042 

Årsredovisning Edshus 2018 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av Edshus AB:s årsredovisning, 

revisionsberättelse och granskningsrapport. Resultatet för år 2018 är positivt 

och uppgår till 1 462 kkr.  

 

Kommunstyrelsen har att föreslå kommunens ombud vid 2018 års 

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

bolagsstämma fatta beslut i enlighet med revisorernas förslag i 

revisionsberättelsen. 

      

Beslutsunderlag 

Edshus AB:s årsredovisning 2018. 

Revisionsberättelse, PWC auktoriserad revisor. 

Granskningsrapport, lekmannarevisor utsedd av fullmäktige. 

 

      

Beslutsförslag 

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

årsredovisning för 2018.  

 

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

årsredovisning för 2018 och utse Christina Larsson (C) till 

kommunens ombud och Jan-Gunnar Eliasson (S) som dennes 

ersättare vid 2019 års bolagsstämma i Edshus AB. 

 

Ombudet befullmäktigas, att vid Edshus AB:s bolagsstämma fatta 

beslut i enlighet med revisorernas förslag i revisionsberättelsen. 

      

Jäv 

Carina Halmberg (S), Andreas Nilsson (M) anmäler jäv och deltar inte i 

handläggning och beslut i ärendet. 
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§ 70 Dnr 2010-000175 003 

Särskilt ägardirektiv för Edshus AB 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige antar 2010-11-24 § 83 nytt ägardirektiv för Edshus AB. 

Arbetet med nytt ägardirektiv har föranletts bland annat av att ny lagstiftning 

föreligger på området som kräver mer av affärsmässighet i verksamheten 

samtidigt som kravet på samhällsnytta kvarstår.  

 

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

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

behandlas för översyn årligen i samband med årsredovisningen.  

 

Kommunstyrelsen granskar vid dagens sammanträde ägardirektiven för 

Edshus AB.  

      

Beslutsunderlag 

Ägardirektiv för Edshus Aktiebolag. 

      

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige genomför översyn av ägardirektiv för Edshus AB 

och beslutar att inte genomföra några ändringar.  

 

 

Jäv 

Carina Halmberg (S), Andreas Nilsson (M) anmäler jäv och deltar inte i 

handläggning och beslut i ärendet. 
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§ 71 Dnr 2018-000342 111 

Val av styrelse Edshus AB 2019-2022 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutar 2018-12-12 § 141 att valet av ledamöter och 

ersättare i styrelsen Edshus AB ska utses av valberedningen för Edshus AB 

med uppdrag att bereda förslag till kommunfullmäktiges sammanträde under 

våren 2019.  

Kommunfullmäktige beslutar dessutom 2018-10-24  § 82 att när det gäller 

de förslag från den parlamentariska gruppen som avser arvode och 

arbetsformer för Edshus AB:s styrelse, överlämna dessa till valberedningen 

för Edshus AB:s styrelse att beakta.  

Valberedning har inkommit med nominering av styrelse för Edshus AB 

2019-2022.  

 

Förslag föreligger enligt följande: 

 

Ledamöter 

Sten-Åke Olsson Företagarna 

Anna Johansson Centerpartiet 

Andréas Nilsson Moderaterna 

Carina Halmberg Arbetarpartiet-Socialdemokraterna 

Klas Kronlid  Kristdemokraterna 

Niklas Johansson Centerpartiet 

Veronica Horn Företagarna 

 

Ständig ersättare 

Gunnar Simonsson Arbetarpartiet-Socialdemokraterna 

Jan Johansson Moderaterna 

 

Ordförande  Sten-Åke Olsson 

 

Valberedningen har inkommit med följande förslag till arvodesregler för 

Edshus AB:s styrelse: 

 

-  Valberedningen föreslår att Edshus AB ska tillämpa samma    

    arvodesregler som gäller för ledamöter i politiska nämnder i Dals-Eds  

    kommun.                                  -   

-  Ordförande skall arvoderas med motsvarande två basbelopp för det   

   ordinarie styrelsearbetet.                    

-  Eventuella projektuppdrag, utredningar eller liknande som ledamöter    

   genomför skall särskild ersättning utgå enligt överenskommelse med  

   Edshus VD.  
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forts. § 71 

           

Beslutsunderlag 

Valberedningen för Edshus AB – Förslag till styrelse för Edshus AB samt 

förslag till arvodesregler.      

      

Beslutsförslag 

    -    Kommunfullmäktige beslutar att utse styrelse för Edshus AB enligt  

         följande:  

 

         Ledamöter 

  

         Sten-Åke Olsson   Företagarna 

        Anna Johansson   Centerpartiet 

        Andréas Nilsson   Moderaterna 

        Carina Halmberg   Arbetarpartiet-Socialdemokraterna 

        Klas Kronlid   Kristdemokraterna 

        Niklas Johansson   Centerpartiet 

        Veronica Horn   Företagarna 

 

        Ständig ersättare 

        Gunnar Simonsson   Arbetarpartiet-Socialdemokraterna 

        Jan Johansson   Moderaterna 

 

        Ordförande   Sten-Åke Olsson 

 

    -    Kommunfullmäktige beslutar dessutom att godkänna valberedningens  

         förslag till arvodesregler för Edshus AB.             
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§ 72 Dnr 2019-000105 000 

Projekt - Hållplats Dals-Ed - Ärendeid 209185 

Sammanfattning av ärendet 

Dals-Eds kommun erhåller under 2018-2020 statsbidrag för socioekonomiskt 

eftersatta landsbygdskommuner, vilket ger kommunen 1 731 000 kr/år.   

En projektansökan har gjorts för att få del av statsbidraget, vilken antogs av 

kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-26 §158.  

Fyra spår har identifierats för arbetet med socioekonomiska utmaningar: 

-  Aktiviteter som förbereder för arbetslivet - utbildningsspår 

-  Aktiviteter som underlättar inträde på arbetsmarknaden 

-  Aktiviteter för kompetenshöjning och kompetensmatchning 

-  Aktiviteter för att utveckla mötesplatser för delaktighet och för att stärka   

   det sociala kittet. 

Tjänsteskrivelse föreligger från folkhälsostrateg där beskrivs hur processen 

pågått under våren 2019 samt vilka tre förslag som bör finansieras. 

Processen har förankrats i kommunchefens ledningsgrupp. 

Följande förslag till finansierade åtgärder: 

1. Tjänsten som hållbarhetsstrateg/processledare (500 000 kr). 

2. Två av de satsningar som kommunchefens ledningsgrupp har 

föreslagit. Det gäller platsutveckling “Timmertjärn”(500 000 kr) och 

“Aktivitetsplats Haga” (280 000 kr). Dessa satsningar är redan igång, 

men kräver ytterligare finansiering för att kunna genomföras. 

Dessutom är de insatser som väldigt konkret berör 

kommuninvånarna.  

3. Resterande (451 000 kr) bör bidra till finansieringen av de tjänster 

som redan är tillsatta med utvecklingsanslaget för att driva arbetet 

med LEV framåt, inklusive arbetet med socioekonomiska 

utmaningar.  

 

FOKUS-nämndens beslutar 2019-04-24 § 34 att när det gäller projektet 

Hållplats Dals-Ed ställer sig nämnden positiv till om att bevilja medel till 

Aktivitetsplats Haga. Utöver det vill nämnden särskilt trycka på att man tar 

förslaget om uppstart av Särskild undervisningsgrupp i beaktande när 

beslutet fattas, då nämndens uppfattning är att det stämmer väl överens med 

syftet för projektet. 
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forts. § 72 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse folkhälsostrateg 2019-04-24.           

 

Kommunstyrelsens beslut 

    -   Kommunstyrelsen beslutar att statsbidraget ska finansiera de tre punkter  

         som beskrivs ovan. 
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§ 73 Dnr 2019-000006 111 

Val till Lilla Lee:s och Sågtjärnens fiskevårdsföreningar 

2019-2022 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutar 2014-12-18 § 136 att val till Lilla Lee:s 

fiskevårdsförening ska beslutas i kommunstyrelsen.      

 

Elisabet Theolin (S) har som ersättare avsagt sig uppdraget. 

 

Kommunstyrelsen har därför vid dagens sammanträde att utse ny ersättare i 

Lilla Lee:s Fiskevårdsförening. 

      

Beslutsunderlag 

Protokoll kommunstyrelsen 2019-01-16 § 3.      

      

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar utse Larsinge Fahlén som ersättare i Lilla 

Lee:s Fiskevårdsförening 
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§ 74 Dnr 2019-000054 040 

Remiss - Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för 

kommuner och landsting (SOU 2018:74) 

Sammanfattning av ärendet 

Dals-Eds kommun har blivit inbjuden av Finansdepartementet att yttra sig 

över betänkandet ” Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för 

kommuner och landsting” med diarienummer Fi 2018/03212/K. 

 

Syftet med kommunalekonomisk utjämning är att skapa likvärdiga 

ekonomiska förutsättningar för alla kommuner i landet att kunna 

tillhandahålla sina invånare likvärdig service, oberoende av 

kommuninvånarnas inkomster och andra strukturella förhållanden. 

Ekonomichefen bedömning är att Dals-Eds kommun har stor nytta av den 

kommunalekonomiska utjämningen och anser att det är en fördel om 

regelverken för utjämningssystemen regelbundet ses över och så långt som 

möjligt anpassas för att uppnå sina syften. 

 

Dals-Eds kommun bifaller därför utredarens förslag till förändringar. 

    

Beslutsunderlag 

Remiss – Lite mera lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner 

och landsting (SOU 2018:74).                  

Tjänsteskrivelse ekonomichef 2019-04-16.      

      

Kommunstyrelsens beslut 

    -     Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom ekonomichefens  

          yttrande som sitt eget. 

    -     Kommunstyrelsen beslutar att som medlem i SmåKom ställa sig   

          bakom deras yttrande daterat 2019-03-21.    
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§ 75 Dnr 2019-000087 265 

Remiss - Förslag till bildande av naturreservatet Sunds 

branter i Dals-Eds kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen har lämnat ett förslag till bildande av naturreservat Sunds 

branter i Dals-Eds kommun. Förslaget har lämnats som remiss till Dals-Eds 

kommun för myndighetssamråd.      

Ärendet är initierat av markägaren inom ramen för Kometprogrammet. 

Reservatsområdet utgörs av tre delområden ca 4 km öster om Nössemark, 

två delområden belägna på fastigheterna Sund 1:52 och ett delområde 

beläget på Sund 1:106. I Dals-Eds Naturvårdsprogram omnämns området 

kring Sund som skyddsvärt (klass 3).  

Bedömning och förslag till yttrande föreligger från miljöstrateg.                

Det är positivt att naturreservatet Sunds branter inrättas.  

Dals-Eds kommun har inga synpunkter på det planerade naturreservatet 

förutom att man i skötseln inte ska utesluta bete eller annan traditionell hävd 

då det finns tydliga tecken som tyder på att de värden som finns i området 

har uppkommit genom hävd. Flera av de inventerade arterna i området är 

hävdgynnade och historiska kartor visar att området varit utmark och därmed 

skötts genom mer eller mindre extensivt bete.                                         

Många av de höga naturvärden som finns i Dalsland har sitt ursprung i att 

marken under mycket lång tid använts till slåtter eller mer eller mindre 

extensivt bete. Därför vore det bra om man inte uteslöt hävd som 

skötselmetod för att försäkra sig om att området skulle kunna ingå i ett 

sammanhang där en traditionell hävdregim används.                                     

Fri utveckling kanske inte heller är den bäst tänkbara skötselmetoden då ökat 

kvävenedfall och klimatförändringar kan bidra till ökad igenväxning av 

landskapet. Av samma anledning bör man inte heller förbjuda stängsel eller 

hägnad om detta kan försvåra för skötsel i form av beteshävd.  

Dals-Eds kommun är positiv till samverkan gällande hållbar 

markanvändning och ser stora fördelar med om naturvårdsavdelningen på 

länsstyrelsen, i reservatsfrågor, samråder med rådgivarna inom området för 

ett rikt odlingslandskap på landsbygdsavdelningen på samma myndighet när 

de naturgivna förutsättningarna så tydligt visar på en historisk 

markanvändning i form av hävd. 
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Beslutsunderlag 

Förslag till bildande av naturreservatet Sunds branter i Dals-Eds kommun.          

Tjänsteskrivelse miljöstrateg 2019-03-28.      

      

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att Dals-Eds kommun har inget att erinra 

mot förslaget till bildande av naturreservatet Sunds branter i       

Dals-Eds kommun. 
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§ 76 Dnr 2019-000132 000 

Årsmöte Leader FRAMTIDSBYGDER Dalsland Årjäng 

Munkedal 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Kallelse till årsmöte har inkommit för den ideella föreningen 

FRAMTIDSBYGDER Dalsland Årjäng Munkedal den 8 maj 2019.  

Kommunstyrelsen har att utse representant till årsmötet. 

      

Beslutsunderlag 

Kallelse och årsredovisning 2018.       

      

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att utse Christina Larsson till representant 

för Dals-Eds kommun. 
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§ 77 Dnr 2019-000139 000 

Årsmöte Dalslands kanals vattenråd/vattenvårdförbund 17 

maj 2019, Stenebyskolan 

Sammanfattning av ärendet 

Årsmöte för Dalslands Kanals Vattenråd/vattenvårdsförbund äger rum den 

17 maj 2019 i Dals-Långed.  

 

Kommunstyrelsen har att utse kommunens representant till årsmötet. 

      

Beslutsunderlag 

Dagordning och handlingar – Dalslands Kanals 

Vattenråd/Vattenvårdsförbund.      

 

Kommunstyrelsens beslut 

- att utse Eva A Johansson till kommunens representant vid årsmöte den 

17 maj avseende Dalslands kanals Vattenråd/Vattenvårdsförbund.  
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§ 78 Dnr 9230  

Information till Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Folkhälsosamordnaren informerar om folkhälsoarbetet vad som är på gång 

under året bland annat arbete med föräldraskapsstöd, frivilligverksamhet, 

suicideprevention och strategi våld i nära relationer.  

Information lämnas också om fortsatta processen med LUPP och vad som 

framkommit efter sista enkäten.                                                                   

Vart fjärde år görs enkäten i årskurs 7-9 och gäller sju olika områden. 

 

Trygghetssamordnare/hållbarhetsstrateg informerar om trygghets- och 

säkerhetsarbetet.                                                                                            

När det gäller trygghetsarbetet är Trygga Dals-Ed, medborgarlöften/dialog, 

trafiksäkerhet, stöldförebyggande åtgärder en del av det arbetet.                  

Civilt försvar/krisberedskap och hållbarhetsarbete ingår också i arbetet. 
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§ 79 Dnr 14270  

Rapport från Kommunalförbunden 

Sammanfattning av ärendet 

Fyrbodals kommunalförbund har sitt nästa sammanträde under nästa vecka 

med bland annat ärenden som gäller ledamot i ett ledningsråd för regionens  

naturbruksutbildning, tjänsteköpsavtal Dals-Eds kommun, 

verksamhet/kvartalsrapport för första kvartalet 2019. 

 

Dalslands miljö- och energiförbund budgetförutsättningar för 2020. 

 

Västra Götalandsregionen har haft ett möte om infrastruktur av järnvägen 

mellan Göteborg – Oslo och eventuella dubbelspår. 
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§ 80 Dnr 36681  

Anmälan av delegationsbeslut KS 190502 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av anmälda delegationsbeslut till 

dagens sammanträde.  
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Delegationslista 

 

Delegationsbeslut 2019-44 - Tillståndsbevis för hantering av 

brandfarlig vara 

Per Sandström 

Delegationsbeslut 2019-43 - Dals-Eds kommuns lokala 

trafikföreskrifter om förbud att köra i viss riktning - 1438 2019:3 

Suzanne 

Håkansson 

Delegationsbeslut 2019-42 - Dals-Eds kommuns lokala 

trafikföreskrifter om förbud att stanna fordon - 1438 2019:2 

Suzanne 

Håkansson 

Delegationsbeslut 2019-41 - Dals-Eds kommuns lokala 

trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon - 1438 2019:1 

Suzanne 

Håkansson 

Delegationsbeslut 2019-39 - Tillsynsföreläggande enligt 5 kap. 2§ 

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 2019 

Per Sandström 

Delegationsbeslut 2019-40 - att fastighetsägaren själv får utgöra 

rengöring - ÄNG 1:406 

Per Sandström 

Delegationsbeslut 2019-38 att fastighetsägaren själv får utgöra 

rengöring - ÄNG 2:39 

 

Per Sandström 
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§ 81 Dnr 36682  

Meddelande KS 190502 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen tar del av meddelanden enligt utskick till dagens 

sammanträde.  

      

 

 


