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§ 11 Dnr 2019-000001 101 

Kommunstyrelsens arbetsformer 2019-2022 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har under de senaste mandatperioderna tagit fram 

arbetsformer för KS som beskriver rutiner och arbetssätt för KS arbete under 

perioden, utöver det som är fastställt i reglemente och delegationsordning.  

 

Kommunstyrelsen uppdrog vid senaste sammanträdet åt kommunkansliet att 

utifrån diskussioner vid sammanträdet, sammanställa förslag till 

arbetsformer och utbildningsplan för mandatperioden som fastställs vid 

kommande kommunstyrelse. Reviderat förslag till arbetsformer under 

mandatperioden föreligger nedan. Gällande utbildnings/informationsplan för 

året återkommer kansliet vid kommande sammanträde med en redovisning.  

 

Beslutsunderlag 

KS arbetsformer, förslag 2019-01-30 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att fastställa nedanstående arbetsformer 

för styrelsen, att gälla under mandatperioden 2019-2022: 

 

Kommunstyrelsens sammanträden äger rum på de dagar som beslutats. 

Sammanträdena inleds klockan 8.00 med möjlighet till ajournering under 

sammanträdet för diskussioner i partigrupper om så önskas. 

Sammanträdestiden bör om möjligt begränsas till högst 4 timmar. Extra 

sammanträde med kommunstyrelsen bör förläggas i direkt anslutning till 

kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden alternativt 

kommunfullmäktiges sammanträden.  

  

Kommunstyrelsen beslutar vidare att en bestämd mottagningstid på 

kommunkontoret fastställs för kommunstyrelsens vice ordförande. Det 

förutsätts att denne och övriga kommunstyrelsens ledamöter vid behov deltar 

i förvaltningens arbete och är tillgänglig för allmänheten efter 

överenskommelse i det enskilda fallet.  

  

Utomstående ska i första hand inbjudas att informera vid kommunstyrelsens 

arbetsutskotts sammanträden.  

  

Kommunstyrelsen ska göra minst ett besök per år vid någon av de 

arbetsplatser som lyder under kommunstyrelsens arbetsområde.   
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forts. § 11 

 

Kommunstyrelsen ska även göra minst ett besök per år vid något företag i 

kommunen. Kommunstyrelsens arbetsutskott förutsätts besöka, eller på 

annat sätt, fortlöpande arbeta tillsammans med företagen i kommunen.  

 

Förvaltningschefer och ordföranden i övriga nämnder ska              

tillsammans bjudas in till kommunstyrelsen en gång per år, för att              

informera om förvaltningarnas verksamheter, behov och utmaningar.  

  

Föredragningslista till arbetsutskottets sammanträden ska skickas till               

representant för de partier i kommunstyrelsen som inte är               

representerade i arbetsutskottet.  

  

Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande genomför               

presskonferens i anslutning till justering av protokollet med               

utgångspunkt om att detta ska ske samma dag som sammanträdet. I större 

frågor planeras att ansvarig handläggare finns på plats vid               

presskonferensen.   

  

Kommunstyrelsens kallelser och utskick av sammanträdeshandlingar               

ska vara digitala i så stor utsträckning som möjligt.   

  

Möjlighet finns för ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen att vid 

enstaka tillfällen närvara vid sammanträden i kommunstyrelsens AU.   

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder två gånger i               

månaden där ett sammanträde är protokollfört och innehåller               

ärendeberedning samt beslut och där det andra sammanträdet,               

benämnt KSAU info, är förbehållet information och överläggningar               

med övriga nämnder och förvaltningar.   

  

Kommunstyrelsen uppdrar åt ordförande och sekreterare att upprätta               

en utbildningsplan för kommunstyrelsen under perioden samt en plan för 

verksamhetsbesök.   

  

Kommunstyrelsen uppmanar övriga nämnder att göra en behovsanalys 

avseende inom vilka områden nämnden önskar utbildning inom sina 

respektive ansvarsområden. 

 

Expedieras till 

KS ordf 

Kommunkansliet 
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§ 12 Dnr 2018-000033 041 

Budget och mål 2019, plan 2020-2021 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-03-18 § 11 att godkänna gällande 

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. Styrmodellen 

har framförallt inneburit förändringar jämfört med tidigare i form av; färre 

mål, fokusering på vissa prioriteringar och decentralisering av målarbetet.  

 

Inför 2017 och 2018 har utvecklingsplanen lyfts upp till 

Kommunfullmäktige för fastställande för respektive budgetår för att 

tillsammans med kommunens finansiella mål ligga till grund för den fortsatta 

budgetprocessen. Inför budgetåret 2019 beslutades att utvecklingsplanens 

mål och prioriteringar för perioden 2016-2018 även skulle avse år 2019.  

Förslag till handlingsplan för 2019 föreligger från kommunchefen. I  

handlingsplan för år 2019 har ett antal begrepp och formuleringar 

uppdaterats sedan den ursprungliga utvecklingsplanen antogs. De viktigaste 

ändringarna avser formuleringen av de prioriterade utvecklingsmålen. Syftet 

är dels att tydliggöra vad som är själva målet och vad som är strategi för 

måluppfyllelse, dels att säkerställa mätbarheten.  

Under år 2019 kommer en ny utvecklingsplan att arbetas fram för åren 2020-

2023, parallellt med framtagandet av en ny vision med perspektivet år 2035, 

samma som i den nya översiktsplanen. Den gällande visionen lyder: Dals-Ed 

- där det goda livet erbjuds.  Dals-Ed ska vara möjligheternas kommun där 

människor och näringsliv känner trivsel, trygghet och framtidstro.  

 

Utöver handlingsplan 2019 för utvecklingsplanen enligt ovan föreligger även 

kommunstyrelsens verksamhetsplaner 2019 till dagens sammanträde.  

Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-14 att godkänna Budget 2019, plan 

2019-2020. Utifrån budgetbeslut enligt ovan har nämnderna att arbeta vidare 

med respektive nämndsbudget och verksamhetsplan. Kommunstyrelsen har 

därför att godkänna Budget och verksamhetsplan 2019 för kommunstyrelsen 

med förvaltningarna kommunledningsförvaltningen och 

samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningscheferna föredrar ärendet.  
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forts. § 12 

Beslutsunderlag 

Förslag till Handlingsplan 2019 till kommunfullmäktiges Utvecklingsplan 

2016-2019, inklusive tjänsteskrivelse kommunchefen Agneta Johansson 

2019-02-01 

Verksamhetsplan 2019 KS samhällsbyggnadsförvaltningen   

Verksamhetsplan 2019 KS kommunledningsförvaltningen, inklusive 

tjänsteskrivelse förvaltningschefen Agneta Johansson, 2019-01-31         

                              

Beslutsförslag 

- Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande 

verksamhetsplan 2019, mål och budget för KS 

kommunledningsförvaltning och samhällsbyggnadsförvaltning.  

- Kommunfullmäktige beslutar att godkänna handlingsplan 2019 till 

kommunfullmäktiges Utvecklingsplan 2016-2019.  

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Samtliga nämnder  

Kommunchefens ledningsgrupp  

Kommunstrateg  

Folkhälsostrateg  

AMI-chef  

IT-chef  

Kanslichef 

KF 
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§ 13 Dnr 2019-000014 041 

Budget och mål 2020, plan 2021-2022 

Sammanfattning av ärendet 

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.  

 

Kommunstyrelsen är ansvarig för att kvalitetssäkra och förankra 

budgetprocessen. Budgetprocessen utgör under året en väsentlig del av de 

årligt återkommande årshjulsprocesserna som förvaltningen tar fram en 

tidplan för och som härmed underställs beslut i kommunstyrelsen.  

 

Efter utvärdering av tidigare års budgetprocess föreslås ett delvis nytt 

upplägg för år 2019. Förändringarna ligger i linje med kommunens nyligen 

fastställda tillitsbaserade styr- och ledningsfilosofi. 

 

Beslutsunderlag 

Tidplan Budgetprocess 2019 inklusive tjänsteskrivelse kommunchef Agneta 

Johansson 2019-01-31.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att godkänna tidplan för budgetprocess 

2019 med komplettering om att remissförfarandet till nämnderna av 

budgetförslaget ska läggas till i planen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Samtliga nämnder 
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§ 14 Dnr 2018-000402 880 

Biblioteksplan för Dals-Eds kommun 2019-2022 

Sammanfattning av ärendet 

I enlighet med bibliotekslagen (2013:801) 17 § ska kommuner och 

landsting anta biblioteksplaner för sina verksamheter. Enligt Svensk 

Biblioteksförenings definition innebär en biblioteksplan följande: 

En biblioteksplan är ett politiskt dokument. Biblioteksplanen 

definierar bibliotekets roll i olika politikområden i förhållande till de 

övergripande målen för kommunens/regionens utveckling, anger 

konkreta målsättningar för biblioteksverksamheten och lägger fast 

en strategi för verksamhetens utveckling. 

Ambitionen med denna biblioteksplan är att formulera en lokal 

bibliotekspolitik för Dals-Eds kommun, som förutom de 

traditionella värdena placerar in biblioteket i dess sammanhang i den 

kommunala organisationen och i kommunens utveckling. 

Biblioteksplanen skall alltid vara aktuell och revideras regelbundet. 

Planen redovisar inriktnings- och resultatmål som är styrande för både 

nämnd och verksamhet. Dessa mål skall lyftas in i verksamhetsplanen. 

Målen skall vid behov revideras i samband med att verksamhetsplanen 

revideras.    

Beslutsunderlag 

Förslag till Biblioteksplan för Dals-Eds kommun 2019-2022.  

FOKUS-nämndens protokoll 2018-12-19 § 102     

Beslutsförslag 

Kommunfullmäktige beslutar 

-    att fastställa föreliggande förslag till Biblioteksplan för Dals-Eds    

     kommun 2019-2022. 

 

 

 

Expedieras till 

KF 
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§ 15 Dnr 2018-000368 212 

Samråd - Ny översiktsplan för Melleruds kommun  nu - 2030 

Sammanfattning av ärendet 

Melleruds kommun har inbjudit till samråd gällande en ny översiktsplan 

(ÖP), planen beräknas att antas under slutet av 2019. Planen delas upp i tre 

huvudkapitel: utvecklingsstrategi, användning och hänsyn samt en 

miljökonsekvensbeskrivning. Översiktsplanen innefattar fem målbilder med 

utvecklingsstrategier som sammanfattar prioriterade områden:  

1. Ett gott liv genom upplevelserik fritid i en tillgänglig natur med god   

vattenkvalitet. 

2. Infrastruktur som sammanflätar kommunen och låter Mellerud vara 

en lättillgänglig del i regionen. 

3. Attraktiva boenden och miljöer som tar tillvara ett varierat landskap. 

4. Lokala näringar som främjar sysselsättning, service och miljö. 

5. Mötesplatser som förenar kultur, fritid, näringsliv och natur. 

Dals-Eds kommun benämns i Melleruds översiktsplan som en kommun inom 

Dalsland som särskilt berör Melleruds utveckling. Beskrivning görs av de 

samarbeten som finns t ex genom Dalslands miljö- och energiförbund samt 

gemensamma upphandlingar och vilka behov som finns i framtiden. 

Vindkraftsutbyggnad beskrivs som ett mellankommunalt intresse och 

översiktsplanen hänvisar till den gemensamma vindkraftplanen från 2011, 

hänvisning görs också till den gemensamma avfallsplanen. 

T.f. plan- och byggchef bedömer bland annat att översiktsplanen i sig inte 

innebär några negativa konsekvenser för Dals-Eds kommun utan man lyfter 

vikten av de olika samarbeten som finns mellan kommuner i form av bland 

annat Dalslandskommunerna, Fyrbodal och SmåKom. 

Beslutsunderlag 

Samrådsförslag Översiktsplan Melleruds kommun nu – 2030.                     

Plan- och byggnadsnämndens protokoll 2018-12-12 § 73.   

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen har inget att erinra mot översiktsplan för 

Melleruds kommun nu – 2030 

 

Expedieras till 

Melleruds kommun 

PBN 
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§ 16 Dnr 2018-000370 001 

Byggsamverkan Västra Götaland 

Sammanfattning av ärendet 

Byggsamverkan Västra Götaland syftar till att effektivisera 

bygglovmyndigheternas arbete genom organiserad samverkan och 

verksamheten bedrivs huvudsakligen inom ramen för olika projekt, såsom 

exempelvis en serie föreläsningar eller seminarier på ett visst tema eller 

framtagning av planerings- och metodstöd inom ett visst område.  

Samtliga av Västra Götalands kommuner förutom Dals-Ed och Tibro är 

medlemmar i Byggsamverkan. 

Medlemskap i Byggsamverkan Västra Götaland kostar 20 000 kr för år 2019.   

Tf. plan och byggchef gör bedömningen att ett medlemskap i 

Byggsamverkan Västra Götaland kan ge flertal positiva fördelar, då plan- 

och byggkontoret idag upplever att kommunen står utanför den samverkan 

som finns. 

Beslutsunderlag 

Byggsamverkan Västra Götaland – Verksamhetsplan för 2018-2019. 

Tjänsteskrivelse t.f. plan- och byggchef Jessica Olsson 2019-01-17 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

-   att Dals-Eds kommun ska ansökan om medlemskap i Byggsamverkan 

    Västra Götaland.   

-   att finansiera medlemskapet i Byggsamverkan Västra Götaland genom att 

    omfördela 20 000 kr från konto 7450/vht 2152 till konto 7610/vht 2153. 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Plan- och byggkontoret 
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§ 17 Dnr 2019-000016 110 

Anmälan av ombud till Kommuninvests föreningsstämma 

2019 

Sammanfattning av ärendet 

Kommuninvests föreningsstämma är den 11 april 2019, varje medlem äger 

en röst på den formella stämman. 

Kommunstyrelsen har att ta ställning till vem som ska utses att vara ordinarie 

ombud respektive ersättare.     

Beslutsunderlag 

Anmälan av ordinarie ombud samt ersättare.    

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att utse Andreas Nilsson till ordinarie 

ombud och Per-Erik Norlin som dennes ersättare. 
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Kommuninvest 

Valda 
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§ 18 Dnr 2018-000403 805 

Revidering av regler för kommunalt bidrag till 

studieförbunden 

Sammanfattning av ärendet 

Västra Götalands Bildningsförbund har antagit ny rekommendation 

avseende regler för beräkning av studieförbundsverksamhet, 

systemet träder i kraft 2019. 

 

Kommunbidrag utgår till inom kommunen verksamma 

studieförbund, vars centrala organisation godkänts för erhållande av 

statsbidrag av Folkbildningsrådet.         

 

Revideringen innebär ingen ekonomisk förändring för kommunen, 

studieförbunden får dock en annan beräkningsmodell.      

Beslutsunderlag 

Fritid- och kulturchef  tjänsteskrivelse 2018-11-13 samt 2019-01-14. 

Förslag till regler för bidrag till studieförbund i Dals-Eds kommun. 

2007-års regler för bidrag till studieförbund i Dals-Eds kommun. 

Västra Götalands Bildningsförbunds rekommendation för beräkning av 

studieförbundens kommunala anslag.        

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige beslutar att fastställa nya regler för kommunalt 

bidrag till studieförbunden enligt föreliggande förslag. 
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KF 
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§ 19 Dnr 2018-000319 000 

Kommunal fristad för kulturella utövare - Dals-Ed, 

Färgelanda, Mellerud och Åmåls kommuner 

Sammanfattning av ärendet 

Fråga har inkommit från Bengtsfors kommun till Dals-Ed, Färgelanda, 

Mellerud och Åmåls kommun om medverkan för att skapa en kommunal 

fristad för kulturella utövare. Att erbjuda en fristad innebär att finansiera 

bostad och uppehälle för kulturella utövare som söker skydd och en fristad.  

Om alla de fem tillfrågade kommunerna deltar tillsammans med 

Stenebyskolan beräknas kostnaden uppgå till 31 666 kronor per år och 

organisation.  

Kommunstyrelsen i Bengtsfors kommun önskar svar på frågan om intresse 

finns för att skapa en fristadskommun och att medfinansiera projektet, senast 

den 31 januari.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kultur- och fritidschef Bengtsfors kommun, 2018-10-25 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att avstå medverkan i kommunal fristad 

för kulturella utövare med hänvisning till att medverkan inte bedöms 

rymmas inom kommunens kompetens och intresse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Bengtsfors kommun 

FOKUS 
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§ 20 Dnr 2018-000169 100 

Dataskyddsombud 

Sammanfattning av ärendet 

Den 25 maj 2018 ersattes personuppgiftslagen (PuL) med 

dataskyddsförordningen (GDPR). De nya reglerna började då gälla direkt 

utan någon övergångsperiod. Varje självständig nämnd i kommunen är en 

myndighet som enligt dataskyddsförordningen är personuppgiftsansvarig för 

personuppgiftsbehandlingar inom sitt verksamhetsområde. Varje nämnd 

ansvarar därmed också för att utse ett dataskyddsombud.  

Regelverket medger att samma person utses som dataskyddsombud för 

samtliga myndigheter och företag i kommunkoncernen. Det finns möjlighet 

att utse ett internt eller ett externt dataskyddsombud. Den övergripande och 

viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att 

organisationen följer dataskyddsförordningen.  

Kommunchefens tjänsteskrivelse föreligger. Kommunens 

säkerhetssamordnare uppfyller kraven och har under perioden 180525-

181231 innehaft uppdraget som dataskyddsombud på deltid, inom ramen för 

nuvarande tjänst. Vid utvärdering framgår att upplägget har fungerat väl och 

därför föreslås att uppdraget permanentas för att gälla tillsvidare.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunchef, 2019-01-16 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen utser Christian Nilsson till dataskyddsombud för 

kommunstyrelsen, att gälla tillsvidare. Uppföljning och rapportering 

av dataskyddsombudets arbete och kontroller integreras i den 

ordinarie uppföljningen av verksamhet och internkontroll.  

Övriga nämnder uppmanas att för egen del utse ett dataskyddsombud. 

Regelverket medger att samma person utses som dataskyddsombud 

för samtliga myndigheter och företag i kommunkoncernen. 

 

 

 

Expedieras till 

Christian Nilsson 

Kommunchef 

Samtliga nämnder 
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§ 21 Dnr 9230  

Information till Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef och samhällsbyggnadschef redovisar verksamheternas 

uppdrag och utmaningar inom kommunstyrelsen utifrån ett 

förvaltningsperspektiv.  

Kommunstyrelsens ordförande återrapporterar från rekryteringsprojektet i 

Stockholm benämnt Dalsland kommer på besök och syftar till att visa upp de 

rekryteringsbehov vi har i våra kommuner såväl nu som i framtiden.  
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§ 22 Dnr 14270  

Rapport från Kommunalförbunden 

Sammanfattning av ärendet 

Dalslands miljö- och energiförbund håller första sammanträde för 

mandatperioden under morgondagen i Bengtsfors.  

Fyrbodals kommunalförbund har sitt första sammanträde för mandatperioden 

under nästa vecka med bland annat ett antal valärenden kring bland annat val 

av ordförande.  
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§ 23 Dnr 36073  

Anmälan av delegationsbeslut KS 190206 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av anmälda delegationsbeslut till 

dagens sammanträde.  
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§ 24 Dnr 36074  

Meddelande KS 190206 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen tar del av meddelanden enligt utskick till dagens 

sammanträde.  

 

 

 

 


