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§ 13 

  

Strategi för långsiktig hållbar ekonomi och verksamhet 2021, Dnr 2016-000308 

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige uppdrog till kommunstyrelsen 150826 att arbeta med en plan för en 

långsiktigt hållbar budget. Bakgrunden var svårigheter att få en budget i balans inför år 2016 

samt fortsatt stora anpassningsbehov i planen för 2017-2018. Tjänstemannaledningen har 

sedan dess arbetat med förberedande analyser och förankring med första-linjens chefer och 

ledande politiker och kommit fram till denna plan/strategi, för uppdragets genomförande.  

 

De inledande analyserna genomfördes med hjälp av SKL under vintern 2015-2016 och 

genomlyste kommunens ekonomi samt styrning & ledning, för att klargöra nuläge och 

utvecklingsmöjligheter. Den ekonomiska analysen omfattade åren 2016-2021 och pekar mot 

ökande underskott på flera miljoner vid oförändrad verksamhet. Analysen av styrning & 

ledning, Kommunkompassen, påvisade flera styrkor, men även förbättringsmöjligheter, 

främst kopplat till att arbeta mer strukturerat med verksamhetsutveckling utifrån 

resultatanalys och -utvärdering, samt med ökad grad av delaktighet från medarbetare och 

invånare/brukare, vilket i sin tur kräver förbättrat kommunikations- och ledarskapsstöd.  

Ytterligare undersökningar har genomförts som på olika sätt bidrar till underlag för det 

fortsatta förändringsarbetet.  

 

Tjänsteskrivelse föreligger från kommunchef med slutsatser från förarbetet om att vi nu ska 

inleda ett kommunövergripande förändringsarbete, som syftar till att stärka och anpassa 

organisationen, till både struktur och kultur, för att bättre kunna ta oss an framtidens 

utmaningar. Bedömning görs om att det kommer att krävas en större omställning i vårt sätt 

att styra, leda och bedriva verksamheten, vilket i sin tur ställer krav på en långsiktig 

förändringsprocess. Första etappen är 2017-2018, varefter utvärdering kommer att ske inför 

fortsatt arbete år 2019-2021.  

 

Kommunledningen har satt upp en målbild, som en vision för vad vi ska ha uppnått efter ett 

framgångsrikt genomfört förändringsarbete: 

”År 2021 har Dals-Eds kommun en stabil och hållbar ekonomi. Vårt varumärke förknippas 

med goda resultat, hög kvalitet och service samt stolta och delaktiga medarbetare.” 

Huvudmålet för förändringsarbetet är att uppnå en ”långsiktig hållbar ekonomi och 

verksamhet”. Innebörden motsvarar kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning, 

en grundläggande styrprincip i kommunens gällande regelverk. För att mäta måluppfyllelsen 

delas huvudmålet i tre delmål, som är ömsesidigt beroende av varandra, då inget av dem kan 

uppnås på bekostnad av ett annat på längre sikt. Dessa tre delmål består av: Kundnytta – 

God serviceanda och hög kvalitet, Medarbetarnytta – Högt medarbetarengagemang och god 

arbetsmiljö, Ekonominytta – Effektivt resursnyttjande.  
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forts. § 13 

 

För att klara att driva och samordna ett långsiktigt utvecklingsarbete med denna omfattning 

så görs bedömningen i skrivelsen att extraresurser behöver tillsättas för processtöd och/eller 

kompetensförstärkning enligt följande: 

1. Digitaliseringsstrateg, ska stödja den kommunövergripande 

digitaliseringsprocessen, heltid  800 tkr 

2. Verksamhetsutvecklare, ska stödja kommunövergripande 

värderingsstyrning och processutveckling kring 

lokalförsörjningsfrågor, heltid 800 tkr 

3. Kvalitetsutvecklare SOC, ska stödja socialförvaltningens arbete 

med ett kvalitetsledningssystem, halvtid 350 tkr 

4. Kommunikatör/Verksamhetsstöd FOKUS, ska stödja 

fokusförvaltningens utvecklingsarbete, heltid inkl. externt bidrag 200 tkr 

5. Kvalitetscontroller, ska stödja kommunledningens och 

verksamheternas tillämpning av resultatstyrning som metod för 

systematisk verksamhetsutveckling, deltid 200 tkr 

6. Reservpost för övriga, ännu ej beslutade, åtgärder inom 

kommunikation, genomlysning/analys, projektansökningar etc. 250 tkr 

 2 600 tkr 

 

Finansiering av extraresurser enligt ovan föreslås ske genom nyttjande av 

utvecklingsanslaget inom finansförvaltningen om 1,8 Mkr, som avsattes i budget för 2017 

och plan för 2018 samt nyttjande av den budgetpost på 0,8 Mkr, som avsattes i 

kommunstyrelsens budget för 2017 och plan för 2018. 

 

Information och dialog kring förändringsarbetets syfte och planläggning har skett löpande 

enligt MBL 19 § under hösten 2016.  

 

Kommunstyrelsen remitterade strategin till samtliga nämnder för möjlighet till yttrande. Till 

dagens sammanräde har yttrande inkommit från socialnämnden. FOKUS-nämnden och plan- 

och byggnadsnämnden har ännu inte hunnit bereda yttrande i ärendet.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att avvakta beredandet av beslutsförslag i ärendet till 

nästkommande sammanträde i kommunstyrelsen när samtliga yttranden från 

nämnderna föreligger.  

 

Expedieras: 

KS 29 mars 

Samtliga nämnder 
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§ 14 

  

Budget och mål 2018, plan 2019-2020 – övergripande mål och prioriteringar 

inklusvie finansiella mål, Dnr 2017-000037 

 

Sammanfattning 

Budget- och måldokumentet är kommunens viktigaste styrdokument, genom vilket 

kommunfullmäktige styr den kommunala verksamheten. Budget- och Måldokumentet 

utgör en länk mellan kommunens vision, mål och det dagliga arbetet i 

verksamheterna. Utgångspunkten för resurstilldelningen är kommunfullmäktiges 

finansiella mål som kompletteras med bland annat demografiutveckling och 

kostnadsjämförelser mot standardkostnader.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-03-18 att godkänna föreliggande 

Utvecklingsplan 2016-2018, innehållande kommunens styrmodell samt Vision, 

Finansiella mål och Utvecklingsmål med prioriteringar för perioden. Arbetet med 

kommunens vision och mål föregicks av utbildning, information och omvärldsanalys 

där nämndernas presidier och kommunledningen, deltog.  Kommunens styrning 

bygger i denna styrmodell på en målkedja med tre nivåer – Vision, Utvecklingsmål 

inklusive prioriteringar samt Verksamhetsmål. Tillsammans ska dessa bilda en helhet 

som bidrar till att visionen för att Dals-Eds kommun uppnås. Den nya styrmodellen 

innebär förändringar främst i form av; färre mål, fokusering på vissa prioriteringar och 

decentralisering av målarbetet.  

 

Inom ramen för kommunens styrmodell framkommer i Utvecklingsplanen att 

kommunens utvecklingsmål inklusive prioriteringar samt finansiella mål inför 

kommande år, antas i kommunfullmäktige årligen i mars, för att på det sättet  

ligga till grund för den fortsatta budgetberedningen.  

 

Utifrån bland annat rådande uppdämda investeringsbehov i kommunen samt 

kommunens pågående arbete kring långsiktigt hållbar ekonomi och verksamhet 

föreligger behov av att revidera kommunens finansiella mål inför budget 2018, plan 

2019-2020.  

 

Ekonomichefen har därutöver berett förslag till finansiella mål enligt följande: 

 

1. Skattesatsen ska vara oförändrad på nivån 23,21 procent 

 

2. Investeringar inom affärsdrivande verksamheter (VA-/Renhållning, 

kommersiella fastigheter och exploateringar) kan om behov föreligger 

finansieras genom extern upplåning. I dessa fall ska amorteringstakten följa 

investeringens avskrivningsnivå 
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forts. § 14 

 

3. Kommunen ska inom skattefinansierade verksamheter i grunden finansiera 

sina investeringar med egna medel. Undantag från detta ska endast vara 

möjligt vid stora och långsiktiga investeringar, det vill säga där det är rimligt 

att kostnaderna för investeringen ska bäras även av kommande generationer. I 

dessa fall ska amorteringstakten följa investeringens avskrivningsnivå 

 

4. Kassalikviditeten ska uppgå till minst 70 procent 

 

5. Kommunens soliditet ska inte vara lägre än 40 procent och inte minska fler än 

tre år i rad. Samtidigt ska soliditeten inklusive pensionsförpliktelser inte 

understiga 10 procent och på lång sikt öka 

 

6. Resultatet inklusive samtliga pensionsförpliktelser ska under en 

treårsbudgetperiod vara så stort att investeringar inom skattefinansierad 

verksamhet, med undantag av stora och långsiktiga investeringar, kan 

egenfinansieras samt att Kommunfullmäktige inför varje budgetår kan avsätta 

en post för oförutsedda händelser/kostnader 

 

Beslutsunderlag 

Utvecklingsplan 2016-2018, kommunens styrmodell och mål för perioden 

Tjänsteskrivelse ekonomichefen 2017-02-10 

Finansiella mål 2018, förslag ekonomichefen 

 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

- att fastställa utvecklingsmål inklusive prioriteringar för 2018, i enlighet med 

gällande Utvecklingsplan 2016-2018.  

 

- att anta ovanstående finansiella mål inklusive beskrivning i enlighet med 

ekonomichefens förslag Finansiella mål 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras: 

KF 15 mars 
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§ 15 

  

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

31, Dnr 2016-000406 

 

Sammanfattning 

Nuvarande Hälso- och sjukvårdsavtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret  

mellan Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna i Västra Götaland är  

förlängt till och med 31 mars 2017. Direktionen i Fyrbodal har den 15 december 2016  

ställt sig bakom förslaget till ett nytt Hälso- och sjukvårdsavtal i Västra Götaland 

med giltighet från och med 1 april 2017 till och med 31 december 2020 samt  

underavtal, Överenskommelse kring personer med psykisk funktionsnedsättning 

med samma giltighetstid. Direktion i Fyrbodal rekommenderar även kommunerna att 

ändra avtalstid i underavtal. Ramavtal om läkarinsatser inom kommunernas hälso- 

och sjukvård till samma avtalstid som det nya Hälso- och sjukvårdsavtalet som är  

huvudavtal.  

 

Socialnämnden har hanterat ärendet 2017-01-23 och föreslår att kommunstyrelsen 

ställer sig bakom föreslagna avtalsförslag mellan Västra Götalandsregionen och de 49 

kommunerna i Västra Götaland. 

 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 

- att ställa sig bakom förslaget till Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra 

Götaland, avtal reglerar hälso-och sjukvårdsavtalet mellan Västra 

Götalandsregionerna och kommunerna i Västra Götaland, med giltighet från 

den 1 april 2017 till den 31 december 2020 och som ersätter nuvarande Hälso- 

och sjukvårdsavtal, som därmed upphör att gälla fr. o. m 1 april 2017. Senast 

12 månader före avtalet löper ut har parterna möjlighet att säga upp avtalet. 

Om ingen part skriftligen säger upp avtalet förlängs det med två år i taget. 

 

- att rekommendera kommunerna ställa sig bakom förslaget till underavtal, 

Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och 

kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk 

funktionsnedsättning och personer med missbruk, med giltighet från den 1 

april 2017 till den 31 december 2020 och som ersätter nuvarande 

överenskommelse, som därmed upphör att gälla fr.o.m. den 1 april 2017. 

 

- att rekommendera kommunerna ställa sig bakom förslag om ändrad avtalstid i 

underavtal, Ramavtal om läkarinsatser inom kommunernas hälso-och 

sjukvård, till samma avtalstid som Hälso- och sjukvårdsavtalet som är 

huvudavtal. 

Expedieras: 

KF 15 mars 
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§ 16 

  

Remissutkast - Äldreomsorgsplan 2016 - 2022, Dnr 2016-000294 

 

Sammanfattning 

Socialnämnden har givit socialchef i uppdrag att arbeta fram en ny äldreomsorgsplan. 

Innan socialnämnden beslutar om ett fastställande av plan lämnas remissutkastet över 

för möjlighet att yttra sig om vad som kan anses saknas, behöva förtydligas osv. 

Socialnämnden önskar svar senast 2017-01-31.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-01-18 att det inte finns möjlighet att 

till svarsdatum för remissutkastet, avge ett yttrande för egen del utan önskar få dispens 

för yttrande till kommunstyrelsens sammanträde den 1 mars. Arbetsutskottet uppdrog 

åt kommunchef och samhällsbyggnadschef att inkomma med förslag till yttrande till 

kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 februari.  

 

Samhällsbyggnadschefens förslag till remissvar föreligger.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom samhällsbyggnadschefens 

förslag till remissvar som sitt eget.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras: 

SN 
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§ 17 

  

Remiss - Naturvårdsverkets redovisning för åtgärder för minskad nedskräpning, 

Dnr 2016-000397 

 

Sammanfattning 

Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera nedskräpningsbotens 

styreffekt för att minska nedskräpningen och vid behov lämna förslag på nödvändiga 

förändringar samt att utreda och föreslå hur det nationella förebyggande arbetet mot 

nedskräpning kan säkerställas. I uppdraget ingår också att utreda om kompletterande 

finansieringsformer och/eller åtgärder för omhändertagande av marint skräp på 

stränder behövs, och i så fall föreslå olika alternativ samt att utreda och föreslå hur 

lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning kan 

ändras så att kommunerna får ansvar för att beakta miljöaspekter i naturmiljöer och 

utföra renhållning även inom sådana områden. 

 

Kommunernas ansvar idag utifrån renhållningslagen är i huvudsak att olägenheter för 

människors hälsa skall hindras samt att krav som kan ställas i fråga om trevnad och 

framkomlighet och trafiksäkerhet skall uppfyllas. Bland annat föreslås i remissen att 

kommunernas ansvar skall utökas till att även skada på växt- och djurliv och 

naturmiljön i övrigt skall undvikas i skälig utsträckning. Det föreslås också att 

kommunernas ansvar utanför detaljplan skall förstärkas och förtydligas. 

Naturvårdsverket anser att hela gaturenhållningslagen bör ses över för att bli tydligare. 

Enligt miljöbalken skall kommunerna ta fram kommunala avfallsplaner, och här 

kommer Dals-Eds kommun inom kort att ingå i ett gemensamt arbete.  

 

Teknisk chef har 2017-02-06 inkommit med förslag till yttrande kring remissen. De 

föreslagna åtgärderna kan bidra till att förtydliga vårt gemensamma ansvar. Att bygga 

en långsiktigt hållbart och trivsam miljö. Vi som kommun kan komma att få ett större 

ansvar vilket kräver resurser och ekonomiska medel. Den del i remissen som kan 

bidra till ökade kostnader för den kommunala renhållningen är en eventuell förändring 

i renhållningslagen. Vad detta konkret innebär för Dals-Eds kommun ekonomiskt är 

dock för tidigt att uttala sig om.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom åtgärderna i remissen och 

föreslår att regeringen avsätter medel som kommunerna kan söka för 

miljöåtgärder i linje med en eventuell lagförändring.   

 

 

Expedieras: 

Naturvårdsverket 

Teknisk chef 
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§ 18 

  

Årsredovisning 2016 – Dals-Eds kommun – bokslut 2016 kommunstyrelsens 

verksamheter 

Dnr 2017-000059 

 

Sammanfattning 

Resultatet per 31 december uppgår till -36,6 Mkr, en positiv nettoavvikelse med 3,7 

Mkr jämfört med budgeten på -40,3 Mkr.  

 

Av nettoöverskottet på 3,6 Mkr avser 1,5 Mkr kapitalkostnadsbudget för investeringar 

som inte blivit av eller skjutits på framtiden och därmed är av engångskaraktär. 

Resterande överskott är också att betrakta som engångsposter. De större avvikelserna 

är:  nytt bowlingavtal (+0,4 Mkr), ej nyttjat utvecklingsanslag för Lön/PA-system 

(+0,3 Mkr), ej nyttjat anslag för chefsutbildning (+0,3 Mkr), intäkt från 

kommunalförbundet för PA/ ekonomistöd (+0,4 Mkr).  

 

Vissa överskott av varaktig karaktär är anpassade i budget 2017 t ex bowlingavtalet, 

DKKF. Underskottet för bostadsanpassningen är trendmässigt bestående och 

anpassning har delvis skett i budget 2017. 

 

Kommunstyrelsen har tolv nämndmål inom de tre utvecklingsområdena attraktivitet, 

hållbarhet och delaktighet. Måluppfyllelsen är blandad, med 7 uppnådda mål, 4 delvis 

uppnådda mål och ett som inte är uppnått. Flera av målen är fleråriga. För att kunna 

utvärdera om ett mål är uppnått på årsbasis görs en avvägning av årets indikatorer och 

aktiviteter. Arbetet med att nå ökad måluppfyllelse fortsätter och kommer att 

intensifieras under år 2017. 

 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsberättelse och bokslut 2016, kommunstyrelsens verksamheter 

Tjänsteskrivelse kommunchef, 2017-02-24 

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen godkänner Verksamhetsberättelse och bokslut för KS 

verksamheter per 31 december 2016. 

 

- Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchef att under våren 2017 ta fram 

strategier för att nå målet om ökat inflytande för barn och unga.  

 

 

Expedieras: 

Kommunchef 

Ekonomichef 
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§ 19 

  

Information till Kommunstyrelsen, Dnr 9230 

 

Samhällsbyggnadschef och fastighetsförvaltare deltar för avstämning av pågående 

lokalprojekt såsom renoveringen av skollokalerna och den förestående processen med 

ombyggnationen av lokaler för äldreomsorgen.  

 

Jennifer Elsren Västtrafik, Jan Efraimsson Västra Götalandsregionen, Lars Holmin 

ordförande Västtrafik och Egon Frid ledamot i kollektivtrafiknämnden presenterar 

sina respektive uppdrag och för dialog med kommunstyrelsen om kollektivtrafiken i 

kommunen.  
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§ 20 

  

Rapport från Kommunalförbunden, Dnr 14270 

 

Kommunstyrelsens ordförande informerar om: 

- Fyrbodals kommunalförbund och den pågående genomlysningen av 

förbundets ekonomi och verksamhet 

 

- Dalslands miljö- och energiförbund och möte mellan miljönämnden och 

direktionen för det nya förbundet.  
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§ 21 

  

Anmälan av delegationsbeslut KS 170301, Dnr 29798 

 

Kommunstyrelsens ordförande Martin Carling 

 Förlängning av option på köp av mark i anslutning till Ecus fastighet Ed 1:216 

t o m 2017-02-28 - Daniel Spjuth. Delegation 2017-12 

 

Teknisk chef Per Andreasson 

 Yttrande angående vår- och höstmarknad i Ed 2017. Delegation 2017-16 

 Ansökan om grävtillstånd i allmän platsmark samt trafikanordningsplan –  

Södra Moränvägen 23 - Etapp 1. Delegation 2017-17 

 Ansökan om grävtillstånd i allmän platsmark samt trafikanordningsplan –  

Södra Moränvägen 23 - Etapp 2. Delegation 2017-18 

 Ansökan om grävtillstånd i allmän platsmark samt trafikanordningsplan –  

Södra Moränvägen 23 - Etapp 3. Delegation 2017-19 

 Ansökan om grävtillstånd i allmän platsmark samt trafikanordningsplan –  

Södra Moränvägen 23 - Etapp 4. Delegation 2017-20 

 Ansökan om grävtillstånd i allmän platsmark - Faktorsgatan/Hantverkaregatan.  

Delegation 2017-21 

 Ansökan om grävtillstånd i allmän platsmark – Viksgärdet. Delegation 2017-

22 

 Trafikanordningsplan för Viksgärdet/Faktorsgatan/Hantverkargatan.  

Delegation 2017-25 

 

Räddningschef Per Sandström 

 Yttrande angående om ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

föreskrifter - Vårmarknaden den 29 april samt höstmarknaden den 7 oktober 

2017. Delegation 2017-13 

 Att ge medgivande till rengörning (sotning på fastighet) - Ed 1:175 - 

Delegation 2017-14 

 Att ge medgivande till rengörning (sotning på fastighet) - Håbol 1:59.  

Delegation 2017-15 

 

Kost och städchef Sara Ekelund 

 Bostadsanpassningsbidrag 2016. Delegation 2017-10 

 Bostadsanpassningsbidrag 2017. Delegation 2017-11 

 

Tf Personalchef/Personalstrateg Jennie Strandberg Olsson 

 Beslut gällande lönetillägg för en personal gällande utökat ansvarsområde 

2017-01-01 - 2017-09-30 - Anna Andersson. Delegation 2017-24 
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forts. § 21 

 

Kommunkansliet Anett Isaksson 

 Parkeringstillstånd 1 2017 - Sekretess enligt 26 kap 1 §. Delegation 2017-09 

 Parkeringstillstånd 2 2017 - Sekretess enligt 26 kap 1 §. Delegation 2017-23 
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§ 22 

  

Meddelande KS 170301, Dnr 29799 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 17:2 

Pensionsnämndens tolkning av KAP-KL § 21 mom. 2b) den 15 december 2015 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 17:4 

Arbetsdomstolens dom 2016 nr 24, avsked på grund av olovlig frånvaro 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 17:5 

Internränta för år 2018 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 17:6 

Budgetförutsättningar för åren 2016-2020 
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Information om kompetenslyft 

 
 

 


