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§ 134 Dnr 2019-000071 042 

Budgetuppföljning 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Vid dagens sammanträde bereds Delårsbokslut per 31 augusti 2019, tertial 2 

med prognos för budgetutfall för helåret 2019. Prognosen för helåret 2019 

baseras på nämndernas bedömningar.  

Kommunsektorn är i början av en period med mycket stora krav på 

omställning. Det ökade trycket från demografin har varit känt länge, allt fler 

barn, unga och äldre gör att behoven av skola, vård och omsorg ökar. Hittills 

har utmaningarna i kommunsektorns ekonomi delvis kunnat hanteras genom 

intäktsökningar från främst skatter och markförsäljning. Intäkterna har 

gynnats av högkonjunkturen, men den bedöms gå mot sitt slut under 2020. 

SKL bedömer att arbetskraften inte kommer att räcka till framöver, samt att 

skatteintäkterna kommer att öka betydligt långsammare än behoven av 

välfärd. För att lyckas med omställningsarbetet krävs bland annat satsningar 

på ny teknik och digitalisering, ökad samverkan mellan kommuner och andra 

huvudmän, statlig styrning utifrån lokala behov. De största utmaningarna för 

kommunen är hur vi ska finansiera välfärden framgent, hur vi ska leva upp 

till människors förväntningar på service och kvalitet samt hur vi ska klara 

kompetensförsörjningen i den allt hårdnande konkurrensen om arbetskraft 

och kompetens. Sambandet mellan välfärdens kvalitet och service, 

kompetensförsörjning och finansiering återspeglas i hur vi ser på 

förändringsstrategins tre nyttoperspektiv Kund - Medarbetare - Ekonomi. 

Balansen mellan dem är en förutsättning för långsiktigt hållbar ekonomi och 

verksamhet. 

Efter att det har varit en ökande befolkning under åren 2013-2015 minskade 

befolkningsutvecklingen under 2016-2017. Under 2018 ökade invånarantalet 

på nytt, men den befolkningsprognos som har tagits fram för perioden 2019-

2028 visar på en beräknad minskning av invånarantalet med 123 personer. 

Befolkningen har under årets första åtta månader 2019 ökat med 4 personer 

och uppgick den 31 augusti till 4 810 personer.  

Delårsrapporten för perioden januari - augusti 2019 visar ett negativt resultat 

på 0,5 mkr. Prognosen för helåret 2019, som baseras på nämndernas 

bedömningar, pekar på ett negativt resultat om 11,1 mkr, samt ett underskott 

mot budget med 11,1 mkr. Nämnderna visar ett totalt prognosunderskott mot 

budget på -11,3 mkr. Socialnämnden visar totalt en negativ avvikelse på 5,7 

mkr för helåret och FOKUS-nämnden en negativ avvikelse på 4,9 mkr. 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsförvaltning lämnar en prognos på -1,0 

mkr och kommunledningsförvaltningen en prognos på +0,3mkr. För 

finansförvaltningen prognostiseras +0,2 mkr. 
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forts. § 134 

Tjänsteskrivelse från t.f. ekonomichef föreligger som redovisar kommunens 

måluppfyllelse i form av utvecklingsmål och finansiella mål. Information om 

ärendet har lämnats 26 september, enligt MBL §19 och förhandling ska äga 

rum 17 oktober, enligt MBL §11. 

Bedömningen är som delårsrapporten visar att den ekonomiska utvecklingen 

tydligt är på väg mot ökande underskott, helt enligt långtidsprognosen som 

togs fram för snart fyra år sedan. Vi har dock efter delårsrapportens 

färdigställande erhållit beräkningar från SKL som grundar sig på regeringens 

proposition om förändrad kostnadsutjämning. Dessa beräkningar visar att 

Dals-Eds kommun, om förslaget beslutas i riksdagen i november, kommer 

tillföras c:a 11-12 mkr ytterligare i kostnadsutjämningsbidrag för 2020 och 

framåt. Detta förändrar givetvis förutsättningarna ur ett finansiellt 

perspektiv, dock kvarstår uppdraget att arbeta med att långsiktigt minska 

kommunens nettokostnader för att bättre vara rustade för de ökande behov 

av välfärdstjänster som förväntas.    

Beslutsunderlag 

Delårsrapport 2019-08-31 (delårsbokslut, helårsprognos) inklusive bilagor 

med kommunstyrelsen och nämndernas delårsbokslut samt nämndbeslut. 

Tjänsteskrivelse t.f. ekonomichef  2019-09-30                                  

Tjänsteskrivelse kommunchef 2019-10-07      

Kommunstyrelsens beslut 

‒ Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Kommunstyrelsens 

delårsbokslut per 31 augusti, tertial 2, 2019 samt prognos helåret 

2019. 

‒ 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.  

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsbokslut per 31 

augusti, tertial 2, 2019 samt prognos helåret 2019.  

Expedieras till                                                                                                     

KF 
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§ 135 Dnr 2019-000256 050 

Ändrad organisation gällande intern köp och försäljning 

Sammanfattning av ärendet 

I samband med kommunens alltmer ansträngda ekonomi har samtliga 

förvaltningar ett stort ansvar att anpassa sina kostnader för respektive 

grunduppdrag. Sedan ett antal år tillbaka har budget för kost och lokalvård 

varit hos beställaren av tjänsten och ansvaret att utföra uppdraget, följa 

livsmedelspolicy, olika rekommendationer samt myndighetskrav har varit på 

kost och lokalvårdsenheten.  

Beställaren har månadsvis debiterats för den budgeterade kostnaden. 

Kost och lokalvårdsenheten ska löpande arbeta för att anpassa kostnaderna 

inom sina områden och ansvara för vad som levereras enligt styrdokument, 

rekommendationer och lagkrav samt rutiner ska finnas för att klara av tillsyn 

av verksamheten.  

När det gäller bemanningsteamet så pågår ett arbete för att hitta ett system 

för att fördela overhead kostnaderna utifrån hur mycket tjänsterna nyttjas. 

Förändringar har också skett av kommunförrådets vaktmästarenhet. 

 

Samhällsbyggnadschefen har haft dialog med ansvariga chefer inom kost 

och lokalvårdsenheten samt med ekonomer inom kommunen.                        

I tjänsteskrivelsen beskrivs fördelar och nackdelar med nuvarande system 

samt hur finansiering av omfördelning av budget kost- och lokalvård samt 

fördelning av budget för overheadkostnad gällande bemanningsteam ska 

utföras. 

Bedömning föreligger från samhällsbyggnadschef om att det är viktigt att 

hålla fokus på grunduppdraget och i alla verksamheter bör budgeten för 

uppdraget ligga i den utförande enheten. Man förfogar då över medel och 

organisation samt ansvarar för uppdraget gentemot politiken.      

      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef 2019-09-18      

 

Kommunstyrelsens beslut 

    -    Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt ekonomichef att ta fram   

         förslag på justerade budgetramar för 2020 där de budgeterade  

         kostnaderna för mat och lokalvård samt overheadkostnader för  

         bemanningsteamet flyttats från FOKUS-nämnden och Socialnämnden  

         till KS Samhällsbyggnadsförvaltning.  

 

Expedieras till                         
Ekonomichef 
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§ 136 Dnr 2014-000044 350 

VA-anläggning i Nössemark 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet kring utbyggnad av VA Nössemark har pågått under en längre tid. 

Redan 2001 påbörjas utredningar om utbyggnad på initiativ av                  

plankommittén som vid den tiden har initierat planarbetet i form av en FÖP.   

 

Sweco genomför en VA- utredning 2003 och då ingick 145 befintliga samt 

20 framtida fastigheter. I en förstudie av Wevaco/Sweco för VA-utbyggnad i 

Nössemark 2017 ingick ett ännu större område som omfattade totalt cirka 

188 fastigheter. I september 2007 beslutar kommunfullmäktige att inte bygga 

ut VA Nössemark på grund av redovisade taxekonsekvenser.  

 

Dalslands Miljökontor har 2013-02-26 i en skrivelse informerat Dals-Eds 

kommun om att Miljökontoret anser att det finns samlad bebyggelse i 

Nössemark och att det är kommunens ansvar att förse invånarna i Nössemark 

med dricksvatten av god kvalitet och att motta avloppsvatten och att rena 

detta enligt dagens krav. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 2014-03-05 § 56 att uppdra till dåvarande teknisk 

chef att påbörja projektet VA Nössemark genom en utredning för att belysa 

den nuvarande situationen och förutsättningarna. 

Nuvarande teknisk chef redogör i tjänsteskrivelsen för vilka övriga rapporter 

som finns under åren 2007 – 2017.    

Den senaste och aktuella utredningen att ta ställning till är VA-utredning 

från 2019 WRS AB och frågeställningen är om det finns 

olägenheter/problem för människors hälsa eller miljön på grund av VA-

situationen i området. WRS har använt sig av samma avgränsning som den 

senaste utredningen Wevaco/Sweco genomförde 2017, (figur 1). 

                                                                                                                            

I tjänsteskrivelsen beskrivs vilka frågeställningar som WRS har undersökt på 

uppdrag för att få klarhet i om det finns olägenheter/problem för människors 

hälsa eller miljön på grund av VA-situationen i området.  

Utgångspunkten har varit att skyddet av människors hälsa och miljön ska 

avgöra och att kraven är samma oavsett allmänt eller enskilt VA.  
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forts. § 136                                   

Figur 1. Lila område representerar utredningsområdet 2003, rött område är 

det som ingick i Wevacos/Swecos utredningsunderlag från 2017. 

 

I sammanfattning och konsekvensbeskrivning beskrivs bland annat  

nuvarande vattenförsörjning till fastigheterna. För att undersöka 

vattenkvaliteten i Nössemarksområdet har ett antal extra vattenprover 

spridda över olika delområden genomförts. De har analyserats och en utökad 

analys avseende metaller har genomförts. 

I de vattenprover som har analyserats finns det inga värden som pekar på 

någon förorening från mark eller avlopp eller att vattnen har någon annan 

defekt och de mikrobiologiska resultaten visar att vattnen är tjänliga. 

Fastigheterna och därigenom vattentäkterna ligger glest vilket är gynnsamt 

uttagsmässigt och de påverkar inte varandra nämnvärt. 

Nuvarande avloppsförsörjning sker via enskilda anläggningar, där de flesta 

anläggningar tar emot från ett eller två hushåll, men det finns också några 

lite större gemensamma anläggningar. 

Tre områden har detaljplanerats för grupper av hus med varsin gemensam 

avloppsanläggning på senare år, men bara ett av områdena har byggts.  

Kommunens riktlinjer enligt den fördjupade översiktsplanen för Nössemark 

lyder: ”Vid nybyggnad som kräver avloppsanläggning skall system väljas i 

samråd med Dalslands miljönämnd. Inverkan på vattentäkter i närheten skall 

beaktas. I första hand skall gemensamma anläggningar och infiltration i 

mark eftersträvas.” 

 

Både gamla och nya vattenprov gällande vattenkvaliten i Nössemark pekar 

på generellt bra vattenkvalitet och som stärker bedömningen av att 

grundvattnet är av hög kvalitet.  

Det finns inget som indikerar att vattnet har någon allmän defekt som kan 

göra enskild vattenförsörjning problematisk samt att vattentillgången är god  
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forts. § 136 

 

inom Nössemarksområdet. De naturliga förutsättningarna är gynnsamma för 

enskild vattenförsörjning, det kan givetvis finnas enstaka fastigheter som har 

brunn med knapp vattentillgång men generellt sett torde de flesta ha 

erforderligt med vatten.  

 

I områden med isälvsmaterial finns goda förutsättningar för 

avloppsinfiltration. Det är dock av hög vikt att dessa anläggningar är av god 

funktion, lokaliserade på lämplig plats och har erforderliga skyddsavstånd 

till vattentäkter för att minimera risker för avloppspåverkan.          

                   

Det är inte helt osannolikt att det finns brunnar som kan ha påverkats av 

avloppsläggningar som inte har fullgod funktion. Men det finns inget hinder 

för att avloppshanteringen kan lösas på enskild fastighet eller med en 

gemensamhetsanläggning om till exempel 3-5 hus. 

Utifrån fältbesök i Nössemark, kartmaterial och WRS AB bedömning kan 

avloppshanteringen lösas på enskild fastighetsmark på de flesta tomter i 

området även i framtiden. 

Utifrån insamlat material och den utredning som har genomförts finns det 

ingen anledning att förse området med allmänt VA. 

Anläggningarna måste dessutom dimensioneras för sommarvattenbehovet 

vilket torde vara uppemot 5-6 gånger mer än vattenbehovet under större 

delar av året. I Nössemark har inga särskilda uppgifter framkommit som 

tyder på att det är dålig kvalitet på dricksvattnet, det har heller inte kommit 

fram några uppgifter om att badvattnet påverkas av avlopp. 

 

Syftet med utredningen är att Dals Eds kommun ska få ett underlag till beslut 

om det finns ett sådant behov av att ordna allmänt VA i Nössemark att det 

samtidigt föreligger en utbyggnadsskyldighet enligt 6 § LAV. 

     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse teknisk chef 2019-09-13                   

WRS-rapport VA-utredning Nössemark  

      

Beslutsförslag 

    -    Kommunfullmäktige beslutar att det utifrån gjord utredning inte finns  

         skäl att ordna ett allmänt VA i Nössemark samt att det inte föreligger  

         en utbyggnadsskyldighet enligt 6 § LAV. 

      

Expedieras till 

KF 
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§ 137 Dnr 2011-000323 000 

Samverkansavtal gällande gemensamma folkhälsoinsatser i 

Dals-Eds kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Folkhälsoarbetet i Dals-Eds kommun bedrivs i samverkan mellan kommunen 

och Norra Hälso- och Sjukvårdsnämnden. Denna samverkan regleras genom 

ett folkhälsoavtal som gäller under fyra år i taget och nuvarande avtal löper 

ut 2019-12-31. 

Nytt förslag till folkhälsoavtal från Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden 

föreligger. Folkhälsoavtalet tar upp utgångspunkterna för samverkan, 

organisering, mål, utvecklingsområden för perioden, finansiering, 

uppföljning med mera.                                                               

Folkhälsosamordnare har granskat avtalet och redogör i tjänsteskrivelse för 

avtalsförslaget samt för en ny bilaga som gäller ekonomiska riktlinjer. 

Folkhälsoarbetet har ett brett arbetsfält och utgör en grund i arbetet med 

ökad attraktivitet, hållbarhet och delaktighet. Avtalet tar särskilt upp 

Barnkonventionens vikt i folkhälsofrågor.  

Folkhälsostrateg har tillsammans med kommunchef varit delaktiga i 

processen med att revidera avtalsförslaget och bedömer att avtalet kan 

godkännas.             

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse folkhälsostrateg 2019-08-19.                     

Samverkansavtal gemensamma folkhälsoinsatser i Dals-Eds kommun 2020-

2023 samt bilagor             

 

Kommunstyrelsens beslut 

    -    Kommunstyrelsen beslutar att godkänna samverkansavtalet för  

         gemensamma folkhälsoinsatser 2020-2023. Kommunstyrelsens  

         ordförande och kommunchef uppdras att underteckna avtalet. 

 

 

 

Expedieras till                                                                                           

Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden, inkl. undertecknat avtal                      

KS ordförande                          

Kommunchef 
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§ 138 Dnr 2019-000215 400 

Remiss - Promemoria Byggnaders energiprestanda - förslag 

på ändringar i plan- och byggförordningen 

Sammanfattning av ärendet 

Dals-Eds kommun har fått tillfälle att yttra sig över förslag till ändring i 

plan- och byggförordningen gällande byggnaders energiprestanda. 

Bygginspektören och energistrategens bedömning är att Dals-Eds kommun 

inte har något att tillföra i remissen för förslaget.        

      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse bygginspektör 2019-09-12                     

Promemoria Byggnaders energiprestanda – förslag på ändringar i plan- och 

byggförordningen      

      

Kommunstyrelsens beslut 

    -    Kommunstyrelsen har inget att erinra över förslag till ändring i plan-  

         och byggförordningen gällande byggnaders energiprestanda.     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till                 

Finansdepartementet 
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§ 139 Dnr 2019-000217 200 

Remiss - Förslag till ändring av Boverkets byggregler 

(2011:6) - föreskrifter och allmänna råd, BFS 2020:xx 

Sammanfattning av ärendet 

Dals-Eds kommun har fått tillfälle att yttra sig över förslag till ändring av 

Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd, BBR, BFS 

2020:xx med tillhörande konsekvensutredning.   

      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse bygginspektör 2019-08-30 

      

 

Kommunstyrelsens beslut 

    -    Kommunstyrelsen beslutar att avstå från att yttra sig över remissen,  

         Förslag till ändring av Boverkets byggregler (2011:6) föreskrifter och  

         allmänna råd 2020:xx    
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§ 140 Dnr 2019-000154 000 

Obesvarade motioner och medborgarförslag - 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Arbetsordning för Kommunfullmäktige i Dals-Eds kommun ska 

redovisning av obesvarade motioner göras på fullmäktiges ordinarie 

sammanträden i april och oktober. Enligt kommunallagen 5 kap. 33 § bör 

motioner beredas så att de kan föreläggas fullmäktige för beslut inom ett år 

från det att motionen väcktes. Om beredningen inte avslutas inom denna tid 

ska detta och vad som framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige 

inom samma tid. Fullmäktige har då att ta ställning till om motionen ska 

avskrivas från vidare handläggning eller om handläggningen ska fortsätta.  

Följande motioner och medborgarförslag bereds för närvarande: 

180807 Motion – luftkonditionering på kommunens äldreboende 

190403 Motion – GLA, Gymnasial Lärlings Anställningar och    

Lärlingsliknande för elever på Introduktionsprogrammen                                                            

190513 Motion – Fria arbetskläder till all personal inom barnomsorgen 

190826 Motion - om åtgärder för ökad trygghet i kommunen 

181109 Medborgarförslag – SOS märkning av positionen vid 

kommunens badplatser och övriga platser  

181214 Medborgarförslag – Förbud mot användande av pyrotekniska 

varor i Dals-Eds kommun 

190802 Medborgarförslag - Förbättringar av trafiksituation och 

vägförhållanden Stubbekas  

190828 Medborgarförslag - iordningställa skogsvägen som går från 

Timmertjärn till Lilla Sågtjärn/badplatsen med samma standard 

som gång- och cykelvägen runt Timmertjärn 

190905 Medborgarförslag - angående Eds centrum att använda      

                      Bokhandelns lokaler till Turistbyrå med mera samt farthinder  

                      på Storgatan                                                                  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare 2019-09-15        

      

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige tar del av redovisningen enligt ovan och beslutar 

att handläggningen ska fortsätta av samtliga redovisade motioner och 

medborgarförslag.  

 

Expedieras till                       

KF      
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§ 141 Dnr 2019-000267 800 

Inrättande av fältverksamhet i centrum 

Sammanfattning av ärendet 

Under sommaren 2018 och 2019 har en ökad oro i centrala Ed med bland 

annat skadegörelse och bränder förekommit. Kommunen har uppmanat 

allmänheten att inkomma med tips om händelserna och brotten samt agera 

informationsinhämtare och förmedlare till berörda myndigheter för att stävja 

utvecklingen. Under hösten har oroligheterna fortsatt och kommunens 

trygghetssamordnare har med anledning av detta etablerat tät dialog med 

polis och kommunens egna verksamheter för att både på kort och lång sikt 

förbättra rutiner och kontaktytor mellan de samverkande och berörda 

myndigheterna.  

Kultur- och fritidschefen har efter samlad bedömning från 

trygghetssamordnare, kanslichef och i dialog med kommunstyrelsens 

ordförande, fattat beslut den 10 september om att inrätta en tillfällig 

fältverksamhet kopplat till ungdomsgårdens verksamhet.        

Fältverksamheten innebär att två fritidsledare från ungdomsgården genomför 

trygghetsskapande vandringar i samhället med fokus runt torget och 

ungdomsgården 5-6 dagar i veckan och när personal har fattats på kvällspass 

har räddningstjänsten varit behjälplig med kompletterande personal och 

back-up. 

En operativ grupp kring fältverksamheten bestående av representanter från 

bland annat skola, socialtjänst, ungdomsgård har bildats med syfte att stödja 

verksamheten och tillsammans göra bedömningar kring insatser utifrån 

nuvarande behov samt på sikt bygga ökad samverkan mellan berörda 

myndigheter. Verksamheten har nu pågått sedan den 10 september och 

tillsammans med andra insatser utifrån andra myndigheters uppdrag upplevs 

ett större lugn i centrum. 

Bedömning görs om att fältverksamheten bidragit till att skapa ett större lugn 

i centrum och utifrån den eskalerande situation som förevarit under 

sensommar och höst har det befunnits nödvändigt att hitta snabba lösningar 

för att bryta utvecklingen. De aktuella fritidsledarna känner ungdomarna 

utifrån ungdomsgårdens verksamhet och upplever sig trygga med 

förändringen i arbetsuppgifter. Fältverksamheten innebär, utöver det 

omedelbart trygghetsskapande och möjligheterna till förstärkt samverkan 

mellan berörda myndigheter, även bättre förutsättningar för att få igång en 

nattvandrarorganisation som kan stödja det trygghetsskapande arbetet i 

kommunen. Behovet har varit påtagligt under en period och det är angeläget 

att det uppstartade arbetet kan fortsätta ytterligare en period och på lite 

längre sikt om åtminstone året ut, för att skapa bättre framförhållning och  
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forts. § 141 

 

planering för såväl fältverksamheten/Ungdomsgården som för övriga 

samverkande verksamheter.  

Fältverksamheten finansieras via KS oförutsett anslag utifrån skyndsamt 

beslut om att starta upp verksamheten. I övrigt finns ingen budget för 

verksamheten varför finansiering får ske även fortsättningsvis under året 

med KS oförutsett. För de återstående månaderna under året görs 

bedömningen att kostnaderna kommer att minska till följd av att behovet 

minskar och att andra insatser såsom förhoppningsvis 

nattvandrarorganisationen tillkommer. Utifrån detta görs bedömningen att 

det finns utrymme inom ramen för den föreslagna finansieringen.  

Information har lämnats i samband med kommunövergripande MBL den 26 

september. Kultur- och fritidschef har haft dialog med fackliga företrädare 

och involverat lokalt skyddsombud i riskbedömning inför ändring av 

verksamheten.  

 

Beslutsunderlag                  
Tjänsteskrivelse kanslienheten 2019-10-01                             

Riskbedömning inför ändring av verksamheten 

      

 

Kommunstyrelsens beslut 

    -    Kommunstyrelsen beslutar att under en period fram till och med       

          2019-12-31 finansiera den nyinrättade fältverksamheten genom  

          Ungdomsgården. Finansiering ska ske genom KS oförutsett anslag.  

          För ställningstagande kring fortsatt behov inför kommande år,  

          anmodas FOKUS-nämnden bereda frågan i samband med  

          budgetyttrande.                                                                            

 

Expedieras till                                                                                    

Kanslichef            

Fritid- och Kulturchef                                   

FOKUS-nämnden             

Trygghetssamordnare                                                                              

Ekonomichef                      

Socialnämnden                                                                                                        

Samhällsbyggnadsförvaltning                  

Räddningstjänsten    
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§ 142 Dnr 9230  

Information till Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Eva Aronsson från Arbetsmiljöverket informerar om att dem har ett uppdrag 

inom sin myndighet att besöka kommunstyrelser och landsting/region över 

hela Sverige. Detta för att informera om arbetsgivarens ansvar för 

arbetsmiljöfrågorna och hur politikerna kan hantera arbetsmiljöfrågorna för 

att skapa ett hållbart arbetsliv. Arbetsmiljölagen omfattar alla arbetstagare 

och elever i utbildning, arbetsgivarens skyldigheter är att förebygga ohälsa 

och olycksfall i arbetet.                                                                                                                                               

Ordföranden tackar Eva Aronsson för en intressant presentation. 

Kommunfullmäktiges ordförande och vice ordförande kommunstyrelsen 

informerar från besöket i Cepoy som tillsammans med Dals-Eds kommun   

firar 20 års jubileum som vänort. 
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§ 143 Dnr 14270  

Rapport från Kommunalförbunden 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande informerar från direktionsmöte Fyrbodals 

kommunalförbund 2019-09-19 med bland annat ärende om prioriterat 

mindre vägnät regional plan Fyrbodal. Vid direktionsmötet lämnas 

information om Kommunakademin Väst, mottagande av ensamkommande 

samt att en dialog hölls med riksdagsledamöter från Västra Götaland. 

 

Kommunstyrelsens ordförande informerar om ärenden som Dalslands  

Miljö- och energiförbunds direktions behandlar i morgon 10 oktober bland 

annat delårsbokslut 2019, förslag till taxor 2020, strandskyddsregler och 

vindkraft.   
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§ 144 Dnr 37497  

Delegationsbeslut KS 191009 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av anmälda delegationsbeslut till 

dagens sammanträde.  
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forts. § 144   Delegationslista 

 

Delegationsbeslut 2019-122 - Tillsynsföreläggande enligt 5 kap 26 § Lag 

om skydd mot olyckor - LSS Kronan 

Per Sandström 

Delegationsbeslut 2019-121 - Tillsynsföreläggande enligt 5 kap 26 § Lag 

om skydd mot olyckor - Timmergården 

Per Sandström 

Delegationsbeslut 2019-120 - Parkeringstillstånd 14 2019 Carl-Johan 

Wallström 

Delegationsbeslut 2019-119 - Tillståndsbevis om hantering av brandfarlig 

vara 

Per Sandström 

Delegationsbeslut - 2019-118 - Parkeringstillstånd 12 2019 Anett Isaksson 
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§ 145 Dnr 37498  

Meddelande KS 191009 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen tar del av meddelanden enligt utskick till dagens 

sammanträde.  

 

 


