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§ 120 Dnr 2017-000307 043 

Taxor och avgifter 2018 - Dals-Eds kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnderna ska i samband med budgetarbetet för 2018 behandla de taxor 

och avgifter som hör till respektive nämnds ansvarsområde. Inför årets 

beredning ska nämndernas taxeförslag sammanställas i ett samlat dokument 

för ökad enhetlighet och jämförbarhet med föregående års taxor och avgifter.    

Förslag från FOKUS-nämnden och socialnämnden föreligger.      

Plan- och byggnadsnämndens har till Kommunstyrelsen inkommit med 

beredning av taxor och avgifter och till Kommunfullmäktige 2017-11-15 

inkommer nämnden med förslag till taxor och avgifter 2018.  

Vid dagens sammanträde redovisas förslag till taxor och avgifter 2018 för 

kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen.      

Beslutsunderlag 

Taxor och avgifter 2018 – Dals-Eds kommun     

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet om taxor och avgifter till 

ekonomichef för slutgiltig beredning inför beslut i kommunstyrelsen      

2017-11-29.      
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§ 121 Dnr 2017-000037 041 

Budget och mål 2018, plan 2019-2020 

Sammanfattning av ärendet 

Tjänstemannaberedningen, består av förvaltningscheferna samt ekonomi- 

och personalchef, tar i ett första skede fram och diskuterar kommande års 

resursfördelning utifrån volymförändringar, lagändringar, löneprioriteringar 

samt indexering, med 2017 års budgetramar som utgångspunkt. 

Budgetberedningen, tillsammans med nämndernas arbetsutskott och 

förvaltningsledningar, tar därefter del av tjänstemannaberedningens underlag 

och förslag till fördelning av ramar som remitteras till nämnderna. Nämnder 

och förvaltningar lämnar sedan remissvar till budgetberedningen med 

beskrivning av konsekvenser och åtgärder kring remissförslaget. 

Kommunfullmäktige godkänner 21 juni riktlinjer och ramar för budget 2018 

samt planer 2019-2020 enligt följande: ”Resultat 2018 ska uppgå till minst 

1,3 miljoner kronor. Nämnder och förvaltningar har att utifrån strategi för 

långsiktigt hållbar ekonomi och verksamhet, arbeta fram grunduppdrag och 

relevanta nyckeltal för respektive verksamhet. Dialog kring 

investeringsbehovet och underlag för investeringsbudget samt taxor och 

avgifter 2018, genomförs i en process under hösten 2017 i samband med 

nämndernas budgetarbete inför slutgiltigt budgetbeslut i november.”  

Nämnderna har redovisat utmaningar för kommande budgetår. Bland annat 

har socialnämnden ett totalt ofinansierat behov för 2018 som uppgår till 4,8 

mkr. Avstämning har även skett med förvaltningschef av 

investeringsbehovet inom samhällsbyggnads- förvaltningens budget. 

Budgetförslaget som nu läggs till Kommunfullmäktige innehåller ett 

sparbeting inom posten ofördelat under finansförvaltningen att arbetas med 

under år 2018. Kommunchefens ledningsgrupp har dock redan påbörjat ett 

arbete med att ta fram förslag till åtgärder för att komma ned i kostnader som 

medger budgetföljsamhet under 2018, en utmaning på uppemot 9-10 mkr, ca 

3 procent av budget. 

 

Generellt för samtliga nämnder gäller att löneökningar enligt ordinarie 

lönerevision kompenseras när utfallet är klart. Anslaget återfinns inom 

posten ofördelat under finansförvaltningen. Övrig indexuppräkning har 

gjorts både på verksamhetens externa intäkter samt externa kostnader 

exklusive kapitaltjänstkostnader. 

Ingen indexuppräkning avseende intäkter, personalkostnader och övriga 

kostnader har gjorts på VA- och renhållningsverksamheterna samt flykting- 

och integrationsverksamheterna då dessa finansieras via taxor och avgifter 

respektive statsbidrag. 
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forts. § 121 

 

FOKUS- och socialnämnden förväntas inrymma eventuella 

nettokostnadsökningar avseende ombyggnation av skolor och äldreboende 

samt nybyggnation av förskola inom tilldelad ram. Dock ska fortsatt dialog 

ske löpande med nämnderna kring förutsättningarna för detta. 

Budgeten innebär att nämnderna tillförs totalt 12,3 mkr för 2018 samt 10,3 

mkr respektive 8,7 mkr för åren 2019 och 2020. Av detta så ingår ej riktade 

anpassningar på 6,2 mkr, 4,3 mkr respektive 1,1 mkr för åren 2018, 2019 och 

2020. 

Utöver detta finns 1,8 mkr i gemensamt utvecklingsanslag per år under åren 

2018-2020 att bland annat tillföras nämnderna efter bedömning av 

kommunstyrelsen som ett tillfälligt tillskott för att arbeta med att långsiktigt 

anpassa kostnaderna till rådande finansiella utrymme. 

Utifrån SKL:s prognoser gällande prisindex för kommunal verksamhet som 

bland annat anger utvecklingen av arbetskraftskostnader för respektive år 

framgår i bedömningen 2017-09-28 att prognosen är 3,3 % för 2018, 3,1 % 

för 2019, samt 3,8 % för 2020. Prognosen grundas dock inte i Dals-Eds 

kommuns lokala lönebildning eller struktur. 

Inför löneöversyn 2018 är utgångsläget respektive avtals utfall, utöver detta 

avsätts en pott för tillkommande prioriteringar i syfte att skapa 

förutsättningar för att hantera snedsitsar samt prioritera specifika grupper, 

totalt avsätts 2,5 % per år för att hantera båda dessa delar. 

Inför löneöversyn 2018 och 2019 kommer respektive förvaltning med stöd 

av personalenheten arbeta aktivt med den lokala lönebildningen, vilket sker 

under hösten 2017 och 2018. Den inledande delen i löneöversynsprocessen 

kommer därmed följa budgetprocessen tidsplan för behovsinventering och 

redovisning. För löneöversyn 2018 och 2019 ska även hänsyn tas till 

åtgärder utifrån lönekartläggning som genomförs inför åren 2018 – 2020. 
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Sammanställning ramar 2018-2020 

 

 
För perioden 2018-2020 föreslås investeringar på totalt 120,9 mkr, utöver 

detta har kommunfullmäktige totalt beslutat om 157,2 mkr i 

investeringsanslag för 2017 (varav 88 mkr finansieras genom försäljningen 

av fastigheterna Edsgärdet och Hagalid till Edshus AB). För att klara 

finansieringen av tidigare beslutade investeringar finns upplåningsbeslut på 

totalt 35 mkr avseende nybyggnation av förskola. 

 

Nedanstående investeringsbudget/plan förutsätter upplåning avseende 

investeringar inom taxefinansierad verksamhet med 42,5 mkr under 

perioden.  

 

Efter planperioden beräknas totala låneskulden uppgå till 161,9  mkr. 

  

Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020

Finansförvaltning -295 318 -301 035 -307 248

Ingående ram 0 4 568 5 510

Löneökningspott 6 968 7 142 7 320

Tidigareläggning kostnader för ombyggnation äldreboenden 3 800 -1 900 -1 900

Ej riktade anpassningar -6 200 -4 300 -1 100

Totalt ofördelat 4 568 5 510 9 830

Kommunfullmäktige 617 623 629

Valnämnd 150 5 5

KS - Kommunledningsförvaltning 29 371 28 709 28 598

KS - Samhällsbyggnadsförvaltning 15 383 15 585 15 791

Plan- och byggnadsnämnden 2 140 2 144 2 149

Socialnämnden 120 717 123 324 123 990

FOKUS-nämnden 121 020 122 056 122 691



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(31) 

Sammanträdesdatum 

2017-10-31 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

forts. § 121 

 

 

Investeringsbudget/plan 2018-2020 

 
  

Belopp i tkr

Budget 

2017

Budget 

2018

Plan 2019 Plan 2020

Skattefinansierat 55 209 63 400 12 500 15 000

- därav Ej utfördelat 0 0 0 15 000

- därav Kommunstyrelseförvaltning inventarier hela kommunen (ekonomichef) 2 300 3 000 3 000

- därav Kommunstyrelseförvaltning (Resecentrum) 3 387

- därav Kommunstyrelseförvaltning (MSB) 1 035 1 000

- därav Kommunstyrelsen (KS objektsreserv) 1 720 2 000 2 000

- därav Kommunstyrelsen (KS-ordf objektsreserv) 800 400 400

- därav Kommunstyrelseförvaltning (IT) 300 300 300

- därav Samhällsbyggnadsförvaltning (fastighet skolor) 46 855 0 0 0

- därav Samhällsbyggnadsförvaltning (fastighet förskola) 33 845 0 0 0

- därav Samhällsbyggnadsförvaltning (fastighet äldreboende) 41 308 41 100 0 0

- därav Samhällsbyggnadsförvaltning (fastighet försäljning Edsgärdet o Hagalid) -88 000 0 0 0

- därav Samhällsbyggnadsförvaltning (fastighet LSS) 3 800 0 0 0

- därav Samhällsbyggnadsförvaltning (fastighet skolrestaurang Haga) 0 7 000 0 0

- därav Samhällsbyggnadsförvaltning (övriga fastigheter) 3 557 5 050 3 500

- därav Samhällsbyggnadsförvaltning (räddningstjänst) 600 900 1 100

- därav Samhällsbyggnadsförvaltning (övrigt) 3 702 2 650 2 200

Taxefinansierat 12 998 20 000 10 000 0

- därav Vatten- och avloppsverksamhet 12 168 19 550 9 550

- därav Renhållningsverksamhet 830 450 450

Exploateringsverksamhet 1 000 0 0 0

- därav exploatering Orrvägen 0 0 0

- därav sanering Bälnäs industriområde 1 000 0 0

Totalt 69 207 83 400 22 500 15 000
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Resultatbudget 2018-2020 
 

 
 

 

  

Belopp i tkr 
Bokslut 

2016 
Budget 

2017 
Prognos 

2017 
Budget 

2018 
Plan 
2019 

Plan 
2020 

Verksamhetens intäkter 148 892 127 943 167 438 129 081 130 230 131 391 

Verksamhetens kostnader -413 289 -400 775 -446 724 -417 742 -421 241 -429 734 

Ej riktade anpassningar 0 0 0 6 200 4 300 1 100 

Avskrivningar -13 886 -13 784 -13 000 -14 500 -16 600 -17 300 

       

Verksamhetens nettokostnader -278 284 -286 616 -292 286 -296 961 -303 311 -314 543 

       

Skatteintäkter 185 227 191 385 191 603 193 891 196 535 201 592 

Slutavräkning skatteintäkter -787 -1 443 -1 256 -843 0 0 

Generella statsbidrag och utjämning 94 333 92 615 89 567 96 155 101 044 108 005 

Fastighetsavgift 10 063 9 951 10 152 11 461 11 461 11 461 

Finansiella intäkter 214 50 350 50 50 50 

Finansiella kostnader -2 040 -2 700 -1 500 -2 400 -2 700 -3 000 

Resultat före extraordinära poster 8 726 3 242 -3 370 1 353 3 080 3 565 

       

Extraordinära intäkter       

Extraordinära kostnader       

Årets resultat 8 726 3 242 -3 370 1 353 3 080 3 565 
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Finansieringsbudget 2018-2020 
 

 

 
  

Belopp i tkr 
Bokslut 

2016 
Budget 

2017 
Prognos 

2017 
Budget 

2018 
Plan 
2019 

Plan 
2020 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN       

Verksamhetens intäkter 148 892 127 943 167 438 129 081 130 230 131 391 

Verksamhetens kostnader -413 289 -400 775 -446 724 -411 542 -416 941 -428 634 

Verksamhetens nettokostnader -264 397 -272 832 -279 286 -282 461 -286 711 -297 243 

Skatteintäkter och intäkter av bidrag 288 836 292 508 290 066 300 664 309 041 321 058 

Finansiella intäkter 214 50 350 50 50 50 

Finansiella kostnader -2 040 -2 700 -1 500 -2 400 -2 700 -3 000 

Justering av ej rörelsekapitalpåverkande 
poster 

3 388      

Verksamhetsnetto 26 000 17 026 9 630 15 853 19 680 20 865 

       

INVESTERINGAR       

Inköp av materiella tillgångar -35 254 -162 229 -93 143 -145 711 -22 500 -15 000 

Avyttrade materiella tillångar 232 120 000 117 700    

Inköp av finansiella tillgångar -1 884  -43    

Investeringsnetto -36 906 -42 229 24 514 -145 711 -22 500 -15 000 

       

FINANSIERING       

Långfristig upplåning 52 897 34 500 12 000 67 500 10 000 10 000 

Amortering -27 700 -25 438 -37 000 -4 606 -4 606 -4 606 

Finansieringsnetto 25 197 9 062 -25 000 62 894 5 394 -4 606 

       

Justering för rörelsekapitalets 
förändring 

      

Ökn(+)/minskn(-) pensionsskuld 1 490 582 5 398 -81 26 

Ökn(-)/minskn(+) kortfristiga fordringar -12 338  -3 772    

Ökn(+)/minskn(-) kortfristiga skulder 15 809 147 -3 690    

Förändring av likvida medel 17 764 -15 504 5 954 -61 566 2 493 1 285 

       

Likvida medel vid årets början 41 271 60 014 59 035 64 989 3 423 5 916 

Likvidia medel vid årets slut 59 035 44 510 64 989 3 423 5 916 7 200 
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Balansbudget 2018-2020 
 

  

Belopp i tkr 
Bokslut 

2016 
Budget 

2017 
Prognos 

2017 
Budget 

2018 
Plan 
2019 

Plan 
2020 

Tillgångar       

Anläggningstillgångar       

Materiella anläggningstillgångar 289 110 311 346 251 553 382 764 388 664 386 364 

Finansiella anläggningstillgångar 14 899 14 899 14 942 14 942 14 942 14 942 

Omsättningstillgångar       

Fordringar 36 308 23 970 40 080 40 080 40 080 40 080 

Kassa och bank 59 035 44 510 64 989 3 423 5 916 7 200 

Summa tillgångar 399 353 394 726 371 565 441 210 449 603 448 587 

       

Eget kapital, avsättningar och skulder       

Eget kapital 166 544 163 988 163 174 164 527 167 606 171 171 

därav årets resultat 8 726 3 242 -3 370 1 353 3 080 3 565 

Avsättningar 6 725 7 565 7 307 12 705 12 624 12 650 

Skulder       

Långfristiga skulder 123 188 132 250 98 188 161 082 166 476 161 870 

Kortfristiga skulder 102 896 90 923 102 896 102 896 102 896 102 896 

Summa eget kapital, avsättningar och 
skulder 

399 353 394 726 371 565 441 210 449 603 448 587 

       

       

Ansvarsförbindelse pensioner 113 996 113 529 112 289 110 447 103 447 101 776 
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Balanskravsutredning 
 

I enlighet med riktlinjer för resultatutjämningsreserv (RUR) har kommunen 

beslutat att reservera den del av resultatet som överstiger 1 %. Utifrån 

rådande prognos för 2017 samt de låga budgeterade resultaten för 2018-2020 

så innebär det att inga medel kan reserveras till RUR under planperioden. 

Balanskravet uppfylls dock i budget och plan för perioden 2018-2020. 

 

Budgeten för Dals-Eds kommun är delvis upprättad i enlighet med de 

riktlinjer som antagits för god ekonomisk hushållning. Fyra av sex antagna 

finansiella mål från Kommunfullmäktige uppfylls men avseende nivån på 

kassalikviditeten samt resultatnivån så är läget bekymmersamt.  

Kassalikviditeten förändras under perioden från 102 % till c:a 46 %, vilket 

ligger betydligt lägre än fullmäktiges mål på 70 %. För att uppnå 

fullmäktiges mål behöver investeringsnivån vara c:a 25 mkr lägre under 

planperioden om hänsyn även ska tas till övriga finansiella mål såsom 

upplåningsmål och soliditetsmål. 

Gällande resultatnivån så ligger den på 0,4 %, 1,0 % respektive 1,1 % per år 

inklusive ej fördelade anpassningsåtgärder med 6,2 mkr, 4,3 mkr respektive 

1,1 mkr per år. Budgeten innehåller heller inga särskilt reserverade medel 

under fullmäktige för oförutsedda händelser/kostnader. Utöver dessa kända 

faktorer finns även osäkra poster inom socialnämndens- och 

kommunstyrelseförvaltningens verksamhetsområden som gör att ytterligare 

anpassningar om mellan 3-4 mkr behöver göras redan inför 2018. 

Tabell 1: Budgeterad balanskravsutredning 2018 - 2020 

mkr 2018 2019 2020 

Årets resultat 1,3 3,1 3,6 

Avgår samtliga realisationsvinster - - - 

Tillägg för vissa realisationsvinster enligt undantagsmöjligheter - - - 

Tillägg för vissa realisationsförluster enligt undantagsmöjligheter - - - 

Tillägg för orealiserade förluster i värdepapper - - - 

Avgår återföring av orealiserade förluster i värdepapper - - - 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 1,3 3,1 3,6 

Reservering till resultatutjämningsreserv (RUR) - - - 

Disponering från resultatutjämningsreserv (RUR) - - - 

Balanskravsresultat 1,3 3,1 3,6 
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Totalt innebär det att kostnadsnivån behöver sänkas med c:a 10 mkr redan 

inför 2018 för att uppnå balans. Kommunstyrelsens arbetsutskott gav därför 

27 september kommunchefen i uppdrag att ”genom ledningsgruppen ta fram 

förslag till åtgärder med konsekvenser, som motsvarar behovet av 

anpassningar och sparåtgärder för att uppnå budgetföljsamhet 2018. 

Förslag till sparåtgärder med konsekvenser ska redovisas till 

kommunstyrelsen under 2017.”   

Enligt ny reviderad tidplan för budgetprocessen under 2017 så ska detta 

redovisas för kommunstyrelsen på ett extrainsatt möte den 13 december. 

      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ekonomichef 171024 

Budget 2018, plan 2019-2020 

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen tar del av budgetförslag och återremitterar ärendet 

till ekonomichef för vidare beredning av främst drifts- och 

investeringsbudget, i syfte att ytterligare minska nettokostnaderna.  

 

Beslutsförslag 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa skattesatsen för 2018 till 23,21 %. 

Kommunfullmäktige beslutar vidare i enlighet med 8 kap 6 § i 

kommunallagen att med hänvisning till budgetsituationen som kräver 

ytterligare beredning för att uppnå budgetföljsamhet, att hänskjuta beslut om 

budget och mål 2018, plan 2019-2020 till kommunfullmäktige 2017-12-13.  
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§ 122 Dnr 2017-000332 043 

Taxor för Dalslands Miljö- och Energinämnd 2018 

Sammanfattning av ärendet 

Dalslands miljö- och energiförbunds direktion rekommenderar  

kommunfullmäktige i kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och 

Mellerud att fastställa taxor och avgifter för Dalslands miljö- och 

energinämnd 2018.  

      

Beslutsunderlag 

Förslag Dalslands miljö- och energinämnd  

      

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxor och timavgifter att 

gälla från och med 1 januari 2018 i enlighet med Dalslands miljö- 

och energinämnds förslag och direktionens rekommendation.  
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§ 123 Dnr 2017-000352 370 

Upphandling fordon 2017 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomichef har inkommit med tjänsteskrivelse gällande upphandling av 

fordon 2017, i tjänsteskrivelsen ingår också en bedömning/kartläggning över 

kommunens nuvarande behov av personfordon. 

 

Nuvarande ramavtal för leasing av personfordon går ut 2018-06-30 inklusive 

optionen på ett år. 

 

Kommunens nuvarande innehav av personfordon uppgår till totalt 67 fordon 

som är fördelat på olika verksamheter. 

Energianvändningen i den kommunala verksamheten följs upp årligen. 

Syftet är att få en samlad bild för att se var åtgärder krävs för att minimera 

energianvändning och fossila bränslen. Fastigheterna står för en stor del av 

energianvändningen i kommunen. Användning av fossila bränslen har dock 

under senare år effektivt fasats ut och ersatts av fjärrvärme, värmepumpar 

och biobränsle. Från år 2009 till 2016 har oljeanvändningen i de kommunala 

fastigheterna minskat från 110 kbm till 18 kbm/år. Med planerade åtgärder 

ser vi att denna siffra inom ett par år troligtvis kommer att vara nära noll! 

Tittar man på den kommunala fordonsflottan har däremot 

fossilbränsleanvändningen i det närmaste varit oförändrad, eller t.o.m. ökat, 

under samma tidsperiod. Under 2009 nyttjades 87 m
3
 drivmedel till 

fordonen, för 2016 var denna siffra 91 m
3
. Bensin och diesel står för 100 % 

av det nyttjade drivmedlet.  

 

Genom samarbetet i projektet Infragreen 2014 skrev samtliga kommuner i 

gränsregionen Fyrbodal, Östfold, Follo, under på att de ska vara fossilfria år 

2030.  Det nuvarande projektet Hela Gröna Vägen, bygger nu vidare på 

denna målsättning för att konkret ta de steg som behövs till fossilfrihet. 

Liksom i föregångaren Infragreen är kommunerna huvudmålgrupp. 

Kommunerna har en central roll i omställningen till fossilfrihet, inte minst 

som arbetsgivare och genom den påverkansmöjlighet de har vad gäller inköp 

och upphandling. Förutom en konkret och kraftfull förändring under 

projektets tre år, ska varje kommun vid projektets slut, ha en handlingsplan 

och en strategi för hur fossilfrihet år 2030 ska uppnås. Projektet ska avslutas 

2018-12-30. 

 

Infrastrukturen för fossilfria bilar är eftersatt på landsbygden. I dagsläget 

finns det sex stationer för biogas på olika platser i Fyrbodals område. Med 

bakgrund av detta har företaget BRC Sweden från Trollhättan sökt och  
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beviljats 8,9 miljoner kronor i klimatinvesteringsstöd för att etablera fyra nya 

tankstationer med lokalisering i Bengtsfors, Mellerud, Strömstad och Åmål. 

Företaget behöver kunna säkra ett kundunderlag på biogas för att våga starta 

upp då de går in med 2 miljoner kronor i egen investering per station. De 

behöver komma upp i en volym på cirka 55 000 - 60 000 liter diesel/år som 

växlas över till biogas som underlag på varje station.  

 

Under våren har diskussioner med respektive kommun förts om de har 

ambition och möjligheter att delvis eller helt ställa om till biogas i sina 

fordonsflottor. Det har utmynnat i att Åmål inte är aktuellt för etablering och 

BRC Sweden har därför ansökt och beviljats att omdisponera bidraget till att 

gälla Dals-Eds kommun.  

BRC Sweden har parallellt fört diskussioner med ST1 och stationsägaren där 

ST1:s pumpar finns för en eventuell etablering i anslutning till befintlig 

station. Diskussionerna har varit positiva och parterna ser absolut 

möjligheter till ett samarbete, detta kan också innebära att etablering av 

laddstolpe för el-fordon också kan genomföras på stationsområdet av 

stationsägaren. 

           

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ekonomichef/energistrateg/utvecklingsstrateg/teknisk chef      

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att samtlig nyanskaffning av fordon upp 

till 3,5 ton i kommunen i första hand ska ske med bränslealternativet 

biogas i kombination med bensin, i de verksamheter och för de 

fordon det är lämpligt kan även el och el-hybridsalternativ användas 

  

- Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till ekonomichef att avropa 

SKL Kommentus upphandlade avtal Fordon 2014-2 för ändamålet 

samt att genomföra beställningar av fordon för hela kommunen 

utifrån de behov som respektive verksamhet beskriver 

 

- Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till samhällsbyggnadschef att 

utreda möjligheten att inom förvaltningen ansvara för kommunens 

samtliga fordon enligt ovanstående föreslagna beskrivning  

 

Expedieras till 

Ekonomichef 

Samhällsbyggnadschef 

Energistrateg/utvecklingsstrateg/teknisk chef 
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§ 124 Dnr 2017-000344 006 

Sammanträdestider 2018 och kungörelse av 

kommunfullmäktiges sammanträden 

Sammanfattning av ärendet 

Sammanträdestider för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott samt 

kommunfullmäktige föreslås i enlighet med kanslichefens skrivelse där 

hänsyn tagits bland annat till budget- och löneöversynsprocess.  

      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kanslichef 2017-10-06      

      

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar godkänna sammanträdestider för 

kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott samt 

kommunstyrelsens arbetsutskott info, 2018 i enlighet med 

föreliggande förslag.  

      

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige beslutar för sin del godkänna 

sammanträdestider 2018 i enlighet med föreliggande förslag 

samt att kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden skall 

ske i Dalslänningen samt sättas upp på kommunkontorets 

anslagstavla, alternativt på kommunens hemsida och digital 

anslagstavla i kommunhuset.  
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§ 125 Dnr 2017-000170 003 

Gemensamt reglemente för Kommunala Pensionärs- och 

Handikapprådet 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunala Pensionärsrådet och Kommunala Handikapprådet har under 

många år varit två olika råd med egna kallelser och protokoll, rådens                      

ärenden och informationspunkter är för det mesta identiska. 

Förslag föreligger därför om att Kommunala Pensionärsrådet och 

Kommunala Handikapprådet ska bli ett gemensamt råd, för att på så sätt 

skapa samordning och effektivisering av rådens möten.                              

Vid Kommunala Pensionärsrådet och Kommunala Handikapprådet         

2017-04-21 diskuteras frågan och det bestäms att ärendet tas upp till beslut 

vid nästa möte. Ett förslag om gemensamt reglemente för Kommunala 

Pensionärs- och Handikapprådet har omarbetats utifrån det gamla 

reglementet av kommunkanslist. Ett nytt reglemente ska vid en 

sammanslagning godkännas av Kommunfullmäktige. 

      

Beslutsunderlag 

Förslag – Reglemente för gemensamt Pensionärs- och Handikappråd.     

      

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige beslutar godkänna föreliggande förslag till nytt 

reglemente för Pensionärs- och Handikapprådet.   
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§ 126 Dnr 2017-000348 003 

Uppvaktning anställd personal och förtroendevalda - 

revidering av riktlinjer 

Sammanfattning av ärendet 

En motion har lämnats angående uppjustering av gåva till kommunens 

trotjänare, arbetsutskottet uppdrog 2017-03-15 till personalavdelningen att 

bereda ärendet men också att genomföra en översyn av riktlinjer för 

uppvaktning av förtroendevalda för förslag om eventuella förändringar.                                             

Tjänsteskrivelse från personalchef  2017-09-18 har tidigare behandlas av 

kommunstyrelsen med riktlinjer kring uppvaktning av anställda, behov 

uppmärksammas då att även riktlinje för förtroendevalda behöver ändras.  

      

Beslutsunderlag 

Förslag – Revidering  riktlinjer vid uppvaktning av förtroendevalda.      

      

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderade riktlinjer vid 

uppvaktning av förtroendevalda.      
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§ 127 Dnr 2017-000350 003 

Arkivbeskrivning och dokumenthantering KS 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Arkivlagen (1990:782, ändrad senast 2004:784) ska det i varje 

kommun finnas en arkivmyndighet. I Dals-Eds kommun är 

kommunstyrelsen arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården 

finns i arkivreglementet (antagen av KF 2006). Arkivlagen medger att 

allmänna handlingar får gallras (förstöras) om kommunen fattat beslut 

därom och hur beslutet om gallring fattas ska framgå av arkivreglementet. 

Av arkivreglementet (KF 2006) framgår att gallringen ska framgå av 

dokumenthanteringsplanen och utöver dokumenthanteringsplanen ska varje 

myndighet även redovisa sitt arkiv i en arkivbeskrivning.  

 

Kommunstyrelsen har 1995 upprättat en arkivbeskrivning och 

dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen. Med anledning av 

tillkomsten av nya handlingar och informationsmedel samt förändrade 

uppgifter för kommunstyrelsen finns anledning att revidera 

arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen. Därtill 

pågår en process med införande av ett gemensamt e-arkiv i Fyrbodal vilket 

också aktualiserat behovet av en översyn.  

 

Även övriga myndigheter inom kommunen genomför eller har genomfört en 

översyn av respektive arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan som 

behandlas av respektive nämnd.  

 

Kommunkansliet ansvarar för att arkivbeskrivning och 

dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen revideras vid behov efter 

samråd med övriga förvaltningar. Dokumenthantering ingår också som en 

del i internkontrollarbetet och utvärderas och revideras årligen. Revideringar 

fastställs av kommunchef i enlighet med delegationsordning. 

   

    

Beslutsunderlag 

Arkivbeskrivning kanslichef 2017-05-23 

Tjänsteskrivelse kanslichef 2017-09-12 

Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelsen – Allmän administration   
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forts. § 127      

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen godkänner föreliggande förslag till revidering av 

arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen. 

Genom beslutet upphävs arkivbeskrivning och 

dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen från 1995 och de nya 

dokumenten gäller. Fortsatta behov av löpande revideringar av 

dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning, fastställs av 

kanslichef.  
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§ 128 Dnr 2017-000329 175 

Remiss - Förslag till nya föreskrifter om hantering av 

brandfarliga vätskor 

Sammanfattning av ärendet 

Vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-18 beslutas att uppdra åt 

brandinspektör att inkomma med förslag till yttrande till Kommunstyrelsens 

sammanträde 31 oktober 2017. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap inbjuder kommunerna i 

Västra Götaland att lämna synpunkter på förslag till föreskrifter om 

hantering av brandfarliga vätskor med konsekvensutredning.                                                 

Räddsam Västra Götaland tar fram ett gemensamt förslag till yttrande från 

räddningstjänsterna i Västra Götaland. 

      

Beslutsunderlag 

Författning MSBFS remissutgåva 2017-09-15      

Konsekvensutredning 2017-09-01 Hantering av brandfarliga vätskor 

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att delegera till kommunstyrelsen 

arbetsutskott att yttra sig i ärendet, under förutsättning att förslag till 

yttrande inkommer. 
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§ 129 Dnr 2017-000297 000 

Remiss - Förstudie kring gemensam 

drift/förvaltningsorganisation för välfärdsteknik 

Sammanfattning av ärendet 

En förstudie av möjlig drift- och utförarorganisation för välfärdsteknik har 

genomförts på uppdrag av den länsgemensamma styrgruppen för 

digitalisering – SSVIT. I arbetet med förstudien har utgåtts från individens 

behov enligt den metod som följde förstudiebeställningen. Metoden bygger 

på en analys om, eller vilken samarbetsform/arbetsform som kan utveckla 

och effektivisera införandet av välfärdsteknik i Västra Götalands kommuner. 

Utgångspunkten i projektet har varit tre olika alternativ för fortsatt hantering 

av välfärdsteknologi. 

- Att kommunerna även fortsättningsvis själva ansvarar för frågorna. 

- Att köpa direkt från en privat utförare. 

- Att en kommun kan får hjälp med det mesta, rörande välfärdsteknologi. 

Rekommendationen är att skapa en organisation, ett Välfärdscentrum, som 

en regional organisation dit alla 49 kommuner i Västra Götaland kan ansluta 

sig för all typ av stöd som rör välfärdsteknologi. Förslaget är ett införande i 

två steg: 

Första steget handlar om att först sätta grunden för Välfärdscentrum med 

fokus på en organisation som kan stötta kommuner inom hela eller delar av 

processen rörande välfärdsteknologi. 

Andra steget handlar om att bygga vidare, till att även erbjuda förvaltning 

och utförande av välfärdstekniktjänster på distans. 

Remissvar föreligger från förvaltningschef socialförvaltningen och 

digitaliseringsstrateg med bedömningen att:                                                                                      

 

Fas 1 enligt förstudien/ Organisation för stöd 

- Dals-Ed med sina 0,3% av invånarantalet i VGR ställer sig positiv till ett 

regionalt, mot kommunerna utåtriktat kompetenscenter för 

välfärdsteknik, med den i förstudien angivna personalomfattningen och 

fokus på Socialtjänstens verksamheter. Förutsättning är att flertalet av de 

49 kommunerna går med och att modellen för kostnadsfördelning blir till 

avgörande del proportionerligt i förhållande till vårt invånarantal. 

            Dals-Ed tycker att ett Välfärdscentrum måste från första början satsa   

            en hel del på unik kommunvis coachning inte bara i form av stela    

            informationskanaler som de delregionala förbunden.  
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            Tekniken idag möjliggör ett väldigt kundnära och tätt samarbete med  

            rätt personer i kommunerna, hellre 15 minuter i veckan än 1 timme i  

            månaden. Ett kvitto på det kan vara att Välfärdscentrum alltid ska  

            vara uppdaterade på vilka system (IT-arkitektur, hårdvara,  

            mjukvara) medlemskommunen har för att tillhandahålla       

välfärdsteknik. Unik kommunvis coachning IRL och URL med ett 

driv mot smarta tekniska lösningar är det Dals-Ed behöver.  

En lösning är smart om den gynnar alla 3 nyttor, 

ekonomi/kund/medarbetare. 

 

Fas 2 enligt förstudien/ Förvaltningsorganisation  

- Dals-Ed delar uppfattningen i förstudien att den här fasen är inte aktuell 

mot någon av oss om inte organisationen i fas 1 verkligen nått ut till oss 

och lyckats stödja oss på våra villkor. 

 

      

Beslutsunderlag 

Remissvar förvaltningschef socialförvaltningen och digitaliseringsstrateg      

2017-10-10.      

      

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar ställa sig bakom förvaltningschef 

socialnämnden och digitaliseringsstrategs remissvar som sitt eget 
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Förvaltningschef socialnämnden 
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§ 130 Dnr 2017-000355 291 

Utsiktens undervisningsmoduler 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen uppdrar 2016-02-03 § 3 till fastighetsenheten att ta fram 

ytterligare konkreta förslag på lokallösningar för Utsiktens verksamheter. 

Tekniska kontoret har då löpande dialog med verksamheten och redovisar 

förslag på lösning samt kostnader för detta. Tekniska kontoret fick  

klartecken från verksamheten att finansiering av utökade hyreskostnader 

finns och att behov föreligger att iordningsställa föreslagna lokaler så fort 

som möjligt för ibruktagande i augusti 2016. 

Kommunstyrelsen uppdrar  2016-02-03 Tekniska kontoret att iordningställa 

ovanstående lokaler. Kommunstyrelsen beslutar 2016-09-07om finansiering  

och investeringen beräknas då uppgå till totalt 2,4 miljoner kronor. Beslutet 

lyder enligt följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att finansiera åtgärderna enligt ovan genom 

omfördelning av kommunstyrelsens objektsreserv med 2,4 mkr samt uppdrar 

till fastighetsenheten att färdigställa lokalerna i enlighet med FOKUS-

förvaltningens önskemål. 

 

Fastighetsenheten beställer moduler, inklusive kringarbeten, för att 

klara Utsiktens lokalbehov enligt ovan. Lokalerna färdigställs vintern 

2016, vissa av kringarbetena färdigställs våren 2017. Det har tagit tid 

att få byggnaden enligt verksamhetens önskemål då önskemålen 

utvecklades efter hand. 

Arbeten som tillkommit är främst ändring av planlösning inkl. el, 

ventilation samt ny belysning i hela byggnaden. Vi behöver även 

åtgärda transportskador som vi inte drev vidare rättsligt med risk för 

ännu större kostnader. Vi tar också in hjälp med projektledning då 

Tekniska kontoret var kraftigt underbemannat, det har gjort att 

kostnaderna ökat. 

 

Till detta så har projektet belastats med beställningar från 

verksamheten gällande markarbeten/asfaltering av ytor som hör till de 

moduler som hyrts in temporärt för speciella behov. Dessa kostnader 

uppgår till ca. 235 000 Kr. 

 

Den totala investeringen uppgår slutligen till ca. 3,2 miljoner. 

Efter dialog med ekonomichefen föreslås att investeringen finansieras genom 

omfördelning av kommunstyrelsens objektsreserv med 0,8 mkr, vilken då 

minskar från 1,6 mkr till 0,8 mkr. Finansiering av kapital- och 

driftskostnader i form av internhyra föreslås inrymmas inom FOKUS-

nämndens budgetram. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse fastighetsförvaltare 2017-10-23      

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar: 

- att investeringen finansieras genom omfördelning av kommunstyrelsens 

objektsreserv med 0,8 mkr, vilken då minskar från 1,6 mkr till 0,8 mkr.    

- att finansiering av kapital- och driftskostnader i form av internhyra 

föreslås inrymmas inom FOKUS-nämndens budgetram 
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§ 131 Dnr 9230  

Information till Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden informerar om att kommunstyrelsens ordinarie ledamöter är 

inbjudna till totalförsvarsutbildning den 8 december 2017. 

Kommunchefen Agneta Johansson rapporterar från senaste mötet med 

kommuncheferna. 

Kommunchefen informerar om samverkan räddningstjänsterna. 
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§ 132 Dnr 14270  

Rapport från Kommunalförbunden 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande informerar gällande Fyrbodal om 

verksamhetsplanen  och budget samt att budget för tillväxtmedel har 

fastställts för kommande året. Vid senaste sammanträdet genomfördes en 

workshop om hur den politiska styrningen ska se ut. 

Vid senaste mötet med Dalslands Miljö- och Energiförbund diskuterades 

framtida huvudmannaskap för Hållbar utveckling Väst samt fastställdes 

handlingsplan för det strategiska miljöarbetet. 
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§ 133 Dnr 31950  

Anmälan av delegationsbeslut KS 171031 

Kommunchef Agneta Johansson 

 Vidaredelegation av beslutanderätt vid förhandling enligt 11 § MBL 

gällande IT-samverkan mellan Dals-Eds och Färgelandas kommuner 

enligt agenda för kommunövergripande MBL 5/10 samt 

vidaredelegation av beslutanderätt vid  

förhandling enligt 11 § MBL gällande Budget 2018 och plan 2019-

2020, taxor/avgifter samt skatt enligt agenda för 

kommunövergripande MBL 19/10 – Delegation 2017-146. 

 

      Samhällsbyggnadschef Magnus Åkesson 

 Bostadsanpassningsbidrag 2017 – Delegation 2017-134. 

 

      Tf. Personalchef/Personalstrateg Jennie Strandberg Olsson 

 Beslut gällande lönetillägg knutet till uppdraget som 

Programsamordnare innefattande ledning, schemaläggning, planering 

och vikariefrågor mm – Delegation 2017-137. 

 Beslut gällande lönetillägg för utökat uppdrag som boendechef för 

Utsikten p g a  

vakans – Delegation 2017-138. 

 Beslut gällande lönetillägg för personal kopplat till lokal 

lärarlönesatsning (lokalt lärarlönelyft) – Delegation 2017-144. 

 Beslut gällande lönetillägg för uppdrag som arbetsledare – 

Delegation 2017-145. 

 Beslut gällande lönetillägg p g a särskilt ansvar för att säkerställa att 

personal inom vuxenutbildningen erbjuds kontinuitet i uppföljning av 

arbetssituation och arbetsbelastning enligt tidigare uppgjorda planer – 

Delegation 2017 – 147. 

 

      Brandinspektör Per Sandström 

 Brandskyddskontroll – nyttjandeförbud  - Nössemark Strand 3:67 – 

Delegation 2017-140. 

 Medgivande till rengörning (sotning på fastighet) – Äng 3:82 – 

Delegation 2017-139. 

 Medgivande till rengörning (sotning på fastighet) – Äng 4:15 – 

Delegation 2017-143.     
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forts. § 133 

 

Kommunkansliet Anett Isaksson 

 Parkeringstillstånd 19 2017 – Sekretess enligt 26 kap 1 § - 

Delegation 2017-135. 

Parkeringstillstånd 20 2017 – Sekretess enligt 26 kap 1 § - 

Delegation 2017-136. 

Parkeringstillstånd 17 2017 – Sekretess enligt 26 kap 1 § - 

Delegation 2017-141. 

Parkeringstillstånd 21 2017 – Sekretess enligt 26 kap 1 § - 

Delegation 2017-142. 
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§ 134 Dnr 31951  

Meddelande KS 171031 

 

Meddelande KS 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 17:47 

Budgetförutsättningar för åren 2017-2021. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 17:48 

Sänkt premie för TGL-KL år 2018. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting/SKL 

Meddelande från styrelsen nr 15/2017 – Rekommendation om att   

resultat från hälsoundersökningar av placerade barn och unga     

återkopplas till socialtjänsten kostnadsfritt. 

 

Dalslands Miljö- och Energinämnd 

Sammanträdesprotokoll 2017-10-02. 

 

Fyrbodals kommunalförbund – Direktionen 

Sammanträdesprotokoll 2017-09-21. 

 

Kommunala Pensionärsrådet 

Sammanträdesprotokoll 2017-09-15. 

 

Kommunala Handikapprådet 

Sammanträdesprotokoll 2017-09-15. 

 

Diarienr KS 17/67.042 – Socialnämnden 

Beslut Socialnämnden 170829 § 63 – Budgetuppföljning 2017. 

 

Diarienr KS 02/163.299 

Protokoll fört vid möte med Bygdegårdsföreningen Gamla Real och   

Dals-Eds kommun 29 september 2017. 

 

Diarienr KS 17/337.700 – Socialnämnden 

       Beslut socialnämnden 170926 § 26 – Gemensam biståndsenhet och   

       avgiftshandläggning Dals-Ed och Bengtsfors. 
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forts. § 134 

 

       Diarienr KS 17/338.741 - Socialnämnden 

       Beslut socialnämnden 170926 § 75 – LSS verksamhetens utökade  

       lokalbehov. 

 

       Diarienr KS 17/345.700 – Socialnämnden 

       Beslut socialnämnden 171003 § 100 – Gemensamt HVB för Ed,  

       Bengtsfors och Mellerud. 

      

Diarienr KS 17/331.231 – Plan- och byggnadsnämnden 

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

4:163. 

 

Diarienr KS 17/159.233 – Plan- och byggnadsnämnden 

Beslut Plan- och byggnadsnämnden 171003 § 75 – Byggsanktionsavgift 

för att tagit byggnad i bruk utan slutbesked – Äng 10:1. 

 

Diarienr KS 17/361.233 – Plan- och byggnadsnämnden 

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

nybyggnad av tankstation för biogas – Ed 1:117. 

 

 

 

 

      

      

      

 

 

 

 


