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§ 25 Dnr 2019-000012 175 

Tillsynsplan enligt Lag om skydd mot olyckor och Lag om 

brandfarliga och explosiva varor för 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Tillsynsplanen beskriver den regelbundna tillsynen som Dals-Eds kommun 

planerar att genomföra under 2019, enligt gällande lagstiftning på området. 

Kommunen ansvarar för tillsynen över efterlevnaden av dessa lagar med 

tillhörande föreskrifter. Tillsynsplanen är ett grundläggande dokument för 

räddningstjänsten och enligt handlingsprogrammet ska en tillsynsplan antas 

varje år. Tillsynsplanen beskriver de aktiviteter som utgör 

myndighetsutövning enligt lagstiftningen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse räddningschef, 2019-01-11 

Tillsynsplan enligt Lag om skydd mot olyckor och Lag om brandfarliga och 

explosiva varor för 2019. 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Tillsynsplan enligt Lag om 

skydd mot olyckor och Lag om brandfarliga och explosiva varor för 

2019.  
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§ 26 Dnr 2016-000203 000 

Samverkansöverenskommelse och medborgarlöfte - Dals-Eds 

kommun och polisområde Fyrbodal 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt arbetsprocessen med det trygghetsskapande och brottsförebyggande 

arbetet inom ramen för ”Trygga Dals-Ed” ska ett medborgarlöfte för det 

brottsförebyggande arbetet göras. Detta ska antas av KS och skrivas under av 

både KS ordförande och lokalpolisområdeschef Fyrbodal. 

Insatser enligt medborgarlöftet genomförs i första hand med medel inom 

berörda verksamheters/förvaltningars ordinarie ramar.  

Förslag till medborgarlöfte 2019 föreligger och har föregåtts av flera steg i 

en årlig arbetsprocess. Först har en problembild tagits fram, och utifrån den 

har fokusområden för samarbete utsetts. Dessa har formulerats i en 

samverkansöverenskommelse mellan kommunen och Polisen. En 

orsaksanalys har gjorts på de prioriterade områdena, varpå förslag till 

insatser har gjorts. De insatser som har medborgarperspektiv har formulerats 

i ett medborgarlöfte, som har beretts av KLG och styrgruppen för Trygga 

Dals-Ed. De insatser som är av mer intern karaktär formuleras inte i 

medborgarlöftet. Både problembild och samverkansöverenskommelse har 

varit uppe i KS under hösten 2018.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse medborgarlöfte 2019, folkhälsostrateg 

Förslag Medborgarlöfte 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen godkänner föreliggande förslag till medborgarlöfte 

2019. 

 

 

 

Expedieras till 

Polisen 

KS ordförande 

Folkhälsostrateg 
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§ 27 Dnr 2019-000038 000 

Strategi för arbete med våld i nära relationer 

Sammanfattning av ärendet 

Initiativ till en lokal strategi för arbete med våld i nära relationer har tagits i 

Folkhälsorådet. På uppdrag av kommunens ledningsgrupp har en 

arbetsgrupp tagit fram strategin. Den lokala arbetsgruppen har haft stöd och 

hjälp från sakkunnig och projektledare för arbete med våld i nära relationer 

inom Fyrbodals Kommunalförbund. Kommunens ledningsgrupp har varit 

styrgrupp för arbetet med att ta fram en strategi för arbete med våld i nära 

relationer, och dokumentet har förankrats väl med kommunens 

förvaltningschefer. 

Strategin för arbete med våld i nära relationer som föreligger, har tydliga 

kopplingar till kommunens övergripande mål. Någon extra finansiering för 

att genomföra innehållet i handlingsplanen begärs inte i detta läge, utan 

insatserna kan i hög grad genomföras inom delaktiga parters ordinarie 

budgetram. Det finns också externt finansiellt stöd att söka. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse folkhälsostrateg, 2019-02-01 

Förslag – Strategi för arbete med våld i nära relationer 

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till strategi för våld i 

nära relationer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

KF 
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§ 28 Dnr 2013-000286 290 

Köksutredning - organisation för kost- och 

måltidsverksamheten 

Sammanfattning av ärendet 

Dals-Eds kommun bedriver fem tillagningskök; Hagaskolans kök, 

Edsgärdets kök, Snörrums kök, Fågelvägens kök och Utsiktens kök. Inom 

omsorgen och viss förskoleverksamhet finns det idag serveringkök där 

förskolepersonal/omsorgspersonal tar emot och serverar mat.  

Frågan om kökens placering och funktion samt organisering av 

verksamheten har varit föremål för utredning och översyn under flera år, 

bland annat mot bakgrund av de renoveringar och ombyggnationer som 

genomförts och genomförs i verksamhetslokalerna. Kostenheten har återigen 

fått i uppdrag att utreda det framtida behovet av produktionen av måltiderna 

inom skola och äldreomsorg i Dals-Eds kommun. Syftet är att ta fram 

underlag för beslut om den långsiktiga planeringen av kommunens 

måltidsverksamhet. För inriktning på den fortsatta utredningen presenteras 

tre alternativ:  

1. Köken är kvar som idag, nulägesbeskrivning. Ett nytt kök byggs på 

Hagaskolan alt. det befintliga köket renoveras. 

2. Förskolan får ökad servicenivå enligt tidigare utredning ”Måltider – 

servicegrad inom förskolan”. Tillagningen till förskolorna försvinner 

från Edsgärdet vilket gör att Edsgärdets kök endast lagar mat till 

äldreomsorg. Ett nytt kök byggs på Hagaskolan alt. det befintliga 

köket renoveras. Övriga kök finns kvar som idag.  

3. Ett nytt kök byggs på Hagaskolan alt. det befintliga köket renoveras. 

Hagaskolans kök tillagar mat till äldreomsorgen samt eleverna på 

Hagaskolan. Förkolorna får ökad servicenivå enligt tidigare utredning 

”Måltider – servicegrad inom förskolan”. Edsgärdets kök utgår. 

Övriga kök finns kvar som idag. 

Efter avstämning och överenskommelse vid nämndsamråd den 5 december, 

har nämnderna inbjudits att lämna remissvar på förslagen och yttrande kring 

vilka av alternativen som förordas för fortsatt utredning. Synpunkter har 

inkommit från socialnämnden och FOKUS-nämnden.  

Den centrala frågan för socialnämnden är att kosten tillagas med hög kvalitet 

till lägsta möjliga kostnad men hur detta ska organiseras överlämnas till 

kommunstyrelsen att avgöra.  

FOKUS-nämnden menar i sitt yttrande att ett mer långsiktigt perspektiv på 

förändringar hade varit att föredra och att fortsatt utredning behöver utgå 

från andra utgångspunkter, nämligen; ett enda tillagningskök i hela 

kommunen, alt. två tillagningskök, alt. tre tillagningskök.                               
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forts. § 15 

Arbetsutskottet har uppdragit åt kostchef att till dagens sammanträde i 

kommunstyrelsen inkomma med tjänsteskrivelse med underlag för beslut i 

enlighet med alternativ 3 i kostchefens utredning.   

Beslutsunderlag 

Förslag till långsiktig planering av kommunens måltidsverksamhet – 

Köksutredning 

Yttrande socialnämndens protokoll, 2019-01-30 

Yttrande FOKUS-nämnden, 2019-01-31 

Tjänsteskrivelse kostchef, 2019-02-19 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen 

att genomföra en noggrannare utredning för kostnader både gällande 

renovering och nybyggnation, samt se över lämplig placering för nytt 

kök/skolrestaurang på Hagaskolan. Det behöver även göras en analys 

kring vilka behov som finns för att nyttja lokalen utöver skoltid, 

exempelvis vid evenemang osv. Köket skall vara utformat så att man 

ska kunna laga maten mer från grunden än idag. Dessutom ska 

packning av mat kunna ske för vidare leverans till äldreomsorgen. 
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Kostchef 
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§ 29 Dnr 2016-000283 330 

Medborgarförslag - Aktivitetspark - en central samlingsplats 

Sammanfattning av ärendet 

Sedan 2016 har arbetet pågått med att få till stånd en utemiljö på 

Hagaskolans område som även kan nyttjas av allmänheten utanför skoltid. 

En plan arbetades fram under 2017 med utgångspunkt i Boverkets råd för 

utformande av skolmiljöer, och med stor delaktighet av verksamhet, 

allmänhet och elever. I December 2018 beslutade Boverket om avslag på den 

ansökan om bidrag som tidigare lämnats in av kommunen. Det innebär att de 

ekonomiska förutsättningarna ändrats, men det innebär inte att den 

långsiktiga planen ändras. De insatser som hittills gjorts har bekostats av 

bidrag för sommarlovsaktiviteter, folkhälsomedel, statsbidrag för 

hälsofrämjande skolutveckling och medel för kommunutveckling från 

Tillväxtverket.  

FOKUS-förvaltningen har inkommit med en lägesrapport över de åtgärder 

som gjorts och plan för de återstående åtgärderna. För varje del i planen har 

samråd skett, och sker, med fastighetsförvaltningen, för att säkerställa att 

driftskostnader bevakas innan genomförande. I kommunens plan för 

nyttjande av Tillväxtverkets kommunbidrag för kommunutveckling, har en 

del anvisats till folkhälsostärkande satsningar i linje med Aktivitetspark 

Haga.  

Beslutsunderlag 

Lägesrapport FOKUS-förvaltningen, 2019-02-04 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen uppdrar åt FOKUS-förvaltningen att tillsammans 

med kommunutredare driva planens genomförande i nära samråd med 

samhällsbyggnadsförvaltningen med medel inom ram samt bevaka 

möjligheter till extern finansiering av projektet.  Kommunstyrelsen 

emotser ytterligare återrapportering under projektets framskridande.  

 

 

 

Expedieras till 

Kommunutredare 

FOKUS 
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§ 30 Dnr 2018-000246 212 

Ny översiktsplan ÖP för Dals-Eds kommun – förstudie 

Sammanfattning av ärendet 

En översiktsplan är en övergripande plan som visar hur mark- och 

vattenområden ska användas i hela kommunen. Alla kommuner ska ha en 

aktuell översiktsplan som beslutas i en demokratisk process där 

kommuninvånare har möjlighet att påverka. En översiktsplan är inte juridiskt 

bindande men är vägledande i kommunens beslut för kommande utveckling.  

Dals-Eds kommun ska ta fram en ny översiktsplan. Den gällande planen är 

från 2003 och bedöms inte längre vara aktuell.  Den nya planen ska sträcka 

sig fram till 2035. För att få underlag för ett förslag till översiktsplan har 

arbetet startat med gruppdiskussioner mellan politiker, tjänstepersoner och 

medborgare som mynnat ut i en SWOT-analys, en medborgardialog och 

olika workshoppar. Parallellt har arbeten i andra sammanhang pågått som är 

relevanta för översiktsplanens utformning. Förstudien samlar de olika 

delarna med fokus på resultatet från medborgardialogen. Genom synpunkter 

och idéer från kommuninvånare kan planen få en bred förankring och ett 

fokus på det som är viktigt för kommunens utveckling framåt.   

Arbetet med en ny översiktsplan för Dals-Eds kommun startade 2018 med 

förberedelser för en medborgardialog. Från den 24 oktober till den 14 

december pågick ett dialogarbete där människor fick möjlighet att lämna sina 

synpunkter.  Efter medborgardialogen kommer en styrgrupp av politiker ta 

fram riktningen för en ny översiktplan. Ett förslag kommer att utarbetas 

parallellt och planeras att gå ut på samråd under hösten 2019. När förslaget 

varit på samråd kommer det justeras för att ställas ut. En ny översiktsplan 

beräknas kunna antas i slutet av 2020. 

Förstudien föreligger. Förstudien är ett underlag för att ta fram ett förslag till 

ny översiktsplan. Förstudien kommer att vara tillgänglig på hemsidan, 

kommunkontoret och Biblioteket under tiden innan samråd.  

Beslutsunderlag 

Förstudie, Ny översiktsplan nu-2035 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen godkänner förstudien för ny översiktsplan -2035.  

Expedieras till 

Projektledare 

Kommunutredare 

Kommunchef 
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§ 31 Dnr 2019-000019 000 

SmåKoms årsstämma och rikskonferens 24-26 april 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Småkom håller årsmöte i Vadstena den 24-26 april och Dals-Eds kommun 

har möjlighet att medverka.  

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att utse kommunfullmäktiges ordförande 

samt vice ordförande som Dals-Eds kommuns representanter vid 

Småkoms årstämma och rikskonferens 2019.  
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Småkom 

Valda 
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§ 32 Dnr 2019-000052 000 

Årsmöte Ekomuseum Gränsland 

Sammanfattning av ärendet 

Årsmöte i föreningen Ekomuseum Gränsland äger rum den 31 mars i Dals-

Ed. Kommunen har möjlighet att utse representanter vid föreningens 

årsmöte.   

Beslutsunderlag 

Kallelse årsmöte Ekomuseum Gränsland inkl. stadgar 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsens utser FOKUS-nämndens ordförande som 

ordinarie och kommunens fritid- och kulturchef till dennes ersättare.  
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Ekomuseum gränsland 

Valda 
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§ 33 Dnr 2018-000312 042 

Granskning av delårsrapport 2018 - Dalslands Miljö & 

Energiförbund 

Sammanfattning av ärendet 

Delårsbokslut för miljö- och energiförbundet föreligger. Direktionen har 

2018-10-11 godkänt upprättat delårsbokslut för perioden 2018-01-01 – 2018-

07-31.   

Beslutsunderlag 

Dalslands miljö- och energiförbund, 2018-10-11 

Delårsrapport 2018 - Dalslands Miljö & Energiförbund 

Utlåtande avseende delårsrapport 

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslut för perioden 2018-01-

01 – 2018-07-31 avseende Dalslands miljö- och energiförbund.   
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KF 
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§ 34 Dnr 2019-000068 045 

Samlad borgensram Edshus AB 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2012-06-13, § 57, att såsom för egen skuld 

ingå borgen för Edshus AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 

lånebelopp om 125 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det 

totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive 

ursprungliga lånebelopp. Vidare beslutade kommunfullmäktige att 

borgensavgiften ska vara marknadsmässig och delegerade till 

kommunstyrelsen att löpande fastställa avgifter vid tecknande av ny borgen 

inom borgensramen. Kommunstyrelsen delegerade till ekonomichef att 

fastställa avgifter vid tecknande av ny borgen inom borgensramen. 

 

I samband med kommunfullmäktiges beslut 2016-12-14 § 110 om 

försäljning av fastigheterna Edsgärdet och Hagalid till Edshus AB beslutades 

det även om utökat borgensåtagande gentemot Edshus AB med 117 000 000 

kr för genomförandet av överlåtelsen. Borgensavgiften för det utökade 

borgensåtagandet skulle uttas i enlighet med tidigare beslut 2012-06-13 § 57.  

 

För att få ett samlat beslut om borgensramen för Edshus AB föreslås därför 

att dessa beslut ersätts med nytt beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ekonomichef, 2019-02-18 

 

Beslutsförslag 

Kommunfullmäktige beslutar,  

- att såsom för egen skuld ingå borgen för Edshus AB:s 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 242 000 000 

kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta 

lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga 

lånebelopp.  

 

- att borgensavgiften ska vara marknadsmässig  

 

- att delegera till kommunstyrelsen att löpande fastställa avgifter vid 

tecknande av ny borgen inom borgensramen. 

 

Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning av beslut ovan, att för egen 

del delegera till ekonomichef att fastställa avgifter vid tecknande av ny 

borgen inom borgensramen.  
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forts. § 34 

 

Jäv 

Carina Halmberg och Andreas Nilsson anmäler jäv och deltar inte i 

handläggning och beslut i ärendet.  
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§ 35 Dnr 2019-000070 051 

Riktlinjer för hantering av fastigheterna Edsgärdet och 

Hagalid i samband med försäljning till Edshus AB 

Sammanfattning av ärendet 

Utredning kring frågan om huvudmannaskap för berörda fastigheter 

Edsgärdet och Hagalid, utifrån vilket av alternativen Edshus AB eller 

kommunen, som utgör det mest fördelaktiga alternativet ur ett 

totalekonomiskt och förvaltningsmässigt perspektiv, resulterade i att det 

mest ekonomiskt fördelaktiga var att hantera huvudmannaskapet genom en 

kommunal försäljning av befintliga fastigheter till Edshus AB kombinerad 

med ett kommunalt åliggande att göra genomgripande 

hyresgästanpassningar.  

 

Detta innebar i praktiken att kommunen genomför den projekterade 

ombyggnationen av de två fastigheterna. Köpeskillingen fastställdes till 

116,5 miljoner, vilket motsvarade bokfört värde plus 

ombyggnadskostnaderna. 

 

Utöver detta tog Edshus AB fram en detaljerad underhållsplan för de två 

fastigheterna för perioden 2017-2037. Denna innebar underhållsinvesteringar 

om totalt c:a 40 mkr under perioden och ett förslag till nytt hyresavtal 

inklusive effekten av underhållsplanen togs fram. Hyressättningen sattes 

utifrån en kalkyl grundad i självkostnadsprincipen och med dåvarande 

driftskostnader som utgångsläge med tillägg av framtagen underhållsplan. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-14 att överlåta fastigheterna 

Edsgärdet och Hagalid till Edshus AB med en total köpeskilling om 116,5 

mkr. Grunden för hyressättningen till kommunen ska bygga på 

självkostnadsprincipen och utgå från den nivå på driftskostnader som 

fastigheterna har vid övertagandet med tillägg av den underhållsplan som 

presenterats av Edshus AB för kommunen på 40 mkr under perioden 2017-

2037. Samtliga eventuella risker med fastigheten utifrån underhåll, 

uthyrning, ränteförändringar ligger kvar hos kommunen även efter 

överlåtelsen till Edshus AB. Årliga avstämningar ska göras utifrån 

underhållsplaner, finansiella förutsättningar, vakansgrad etc och vid behov 

regleras mellan Edshus AB och kommunen genom justering av 

hyressättningen till kommunen.  

 

Behov finns nu om att upprätta riktlinjer för hur den löpande hanteringen av 

fastigheterna ska ske bland annat utifrån ansvarsfördelning och finansiering. 

Förslag till riktlinjer föreligger via ekonomichef och samhällsbyggnadschef.  
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forts. § 35 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till riktlinjer hantering av fastigheterna Edsgärdet och Hagalid i 

samband med försäljning till Edshus AB, 2019-02-19 

 

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige beslutar att anta ovanstående riktlinjer för 

hantering av fastigheterna Edsgärdet och Hagalid 

 

 

Jäv 

Carina Halmberg och Andreas Nilsson deltar inte handläggning och beslut i 

ärendet.  
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§ 36 Dnr 2019-000048 042 

Årsredovisning 2018 Dals-Eds kommun - Bokslut 

Sammanfattning av ärendet 

Årsredovisning och bokslut 2018 föreligger för kommunstyrelsens 

förvaltningar; kommunledningsförvaltningen och 

samhällsbyggnadsförvaltningen. För kommunen i sin helhet redovisas ett 

plusresultat om 0,2 mkr. Årsredovisning och bokslut för Dals-Eds kommun 

redovisas och föredras vid kommande sammanträde för kommunstyrelsen.   

Beslutsunderlag 

Årsredovisning och bokslut 2018, kommunledningsförvaltningen och 

samhällsbyggnadsförvaltningen 

Tjänsteskrivelse kommunchef, 2019-02-27 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen godkänner Årsbokslut 2018 för 

kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen.  
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§ 37 Dnr 2018-000033 041 

Budget och mål 2019, plan 2020-2021 

Sammanfattning av ärendet 

Som en del av budgetbeslutet i november 2018 fattade kommunfullmäktige 

beslut om att tillskjuta 5,5 mkr i gemensamt anslag för tillfällig förstärkning 

i samband med kommunens förändringsarbete. Inför budgetbeslutet gjordes 

en översiktlig preliminär fördelning av anslaget och kommunfullmäktige 

beslutade att godkänna kommunchefens förslag till förstärkt 

ledningsorganisation med tre kommunövergripande tjänster samt 

tillskjutande av medel för att stärka förvaltningarnas löpande administration 

och utvecklingsarbete. Finansiering ska ske genom sänkning av resultatnivån 

för år 2019. Uppdrag åt kommunstyrelsen att regelbundet följa och utvärdera 

arbetet med implementeringen av förändringsarbetet.  

Kommunchefens ledningsgrupp har därefter arbetat med en gemensam 

analys av behov och förutsättningar och enats om förslag till fördelning av 

utvecklingsanslaget år 2019 samt preliminär helårseffekt för år 2020, enligt 

tabell nedan. Beloppen ska ses som en nulägesbedömning. Bland annat till 

följd av pågående rekryteringar går det inte att peka ut slutligt utfall.  

 
Delstrategi - ändamål Kommentarer Förv-

Enhet 
Ursprungl 
bedömn 

År 
2019 

År 2020 

Värdeskapande 
organisationskultur 

      

Utveckla chefsstöd, arbetsmiljö, 
ledarskap, medarbetarskap mm 

Resursförstärkning till HR-enheten 
med en HR-strateg/-konsult + 
omkost (rekrytering, beräknat 
tillträde i maj) 

KLF-HR 700 500 700 

Delsumma      700 500 700 

Mål-/Resultatstyrning och 
analys 

      

Implementera tillitsbaserad 
styrning med ny styrmodell, 
system-/processtöd, 
omvärldsbevakning, 
nyckeltalsanalys, rapportering, 
kommunikation mm 

Resursförstärkning till 
kommunledningens arbete med 
strategi för LEV med en 
Hållbarhetscontroller + omkostnader 
(internrekryterad, beräknat tillträde 
för ersättare i mars) 

KLF-EK 700 600 700 

Delsumma      700 600 700 

Digitalisering       

Fortsätta med digitalisering och 
digital transformation av 
interna processer, e-tjänster till 
invånarna mm 

Digitaliseringsstrateg + omkostnader KLF-
KC/DIG 

800 800 800 
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Implementera e-arkiv 
tillsammans med övriga 
kommuner i Fyrbodal 

Projektkostnad-19: Centralt projekt 
+ Månadskostnad tjänst/förvaltning 
Månadskostnad-20 

KLF-
KANSLI 

400 400 200 

Delsumma      1 200 1 200 1 000 

Processutveckling       

Utveckla ekonomistyrning mm 
inom KS förvaltningar, löpande 
stöd till chefer  

Resursförstärkning till 
kommunstyrelsens förvaltningar 
med en KS-controller 

SBF-FC 500 400 600 

Fortsätta lokalstrategisk 
samordning 

Lokalstrateg övergripande 
(delfinansiering) 

SBF-FC 150 150 150 

Fortsätta näringslivsstrategisk 
utveckling i kommunen och i 
samverkan inom Dalsland 

Näringslivsstrateg utökning från 50 
till 80 % 

KLF-KC 250 250 250 

Fortsätta bygga upp 
kvalitetslednings-system enligt 
SOSFS 2011:9 

SAS, Socialt ansvarig samordnare, 
delad tjänst med Bengtsfors, (FL 
halva år -19, ej klar finansiering-20) 

SOC-FC 350 180 350 

Utveckla lednings-/chefsstöd, 
styr-/ledningsprocesser, övriga 
processer, effektivisering, 
innovationer mm 

Bitr. FC FOKUS (adm avlastn fr 1/4) FOK-FC 350 315 420 
Bitr. FC KLF - nytt avtal 1/4, deltid KLF-KC 350 65 85 

Bitr. FC SBF - nytt avtal 1/4, deltid SBF-FC 350 65 85 

Bitr. FC SOC - nytt avtal 1/5, heltid SOC-FC 350 582 874 

Utveckla verksamhetsstöd, 
processer, service, innovationer 
effektivisering mm 

Lönetillägg bitr. HR-chef  1/1 samt 
Kanslikoordinator/utredare 1/4 

KLF-HR  
KLF-EK 

170 150 170 

Delsumma     2 820 2 158 2 983 

Reservpost Omställningsbehov i övrigt KLF-KC 80 343 117 

Delsumma     80 343 117 

SUMMA   5 500 4 800 5 500 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunchef, 2019-02-13 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att:  

- godkänna utvecklingsanslagets fördelning för år 2019 enligt ovan 

- kommunchefen hanterar slutlig budgetomfördelning enligt förslagets 

intentioner.  
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§ 38 Dnr 2019-000014 041 

Budget och mål 2020, plan 2021-2022 

Sammanfattning av ärendet 

Inför år 2018 skedde en revidering av kommunens finansiella mål bland 

annat utifrån rådande uppdämda investeringsbehov i kommunen samt 

kommunens pågående arbete kring långsiktigt hållbar ekonomi och 

verksamhet. Dessa beslutades även för 2019 och föreslås även gälla för år 

2020 och är definierade enligt bifogade handling.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ekonomichef, 2019-02-11 

Beslutsförslag   

- Kommunfullmäktige beslutar att anta de finansiella målen för år 

2020 inklusive beskrivning i enlighet med ekonomichefens förslag.  
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§ 39 Dnr 9230  

Information till Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Dagens sammanträde är förlagt till brandstationen där räddningschef 

informerar om verksamheten och en rundvandring på stationen genomförs. 

Kommunstrateg informerar även om kommunstyrelsens ansvar kring 

krisberedskap och hur arbetet kring detta är organiserat i kommunen.  
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§ 40 Dnr 14270  

Rapport från Kommunalförbunden 

Sammanfattning av ärendet 

Dalslandskommunernas miljö- och energiförbund och Fyrbodals 

kommunalförbund har haft sina första möten för mandatperioden som mest 

haft karaktären av konstituerande- och informationsmöten.  
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§ 41 Dnr 36283  

Anmälan av delegationsbeslut KS 190306 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av anmälda delegationsbeslut till 

dagens sammanträde.  
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§ 42 Dnr 36284  

Meddelande KS 190306 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen tar del av meddelanden enligt utskick till dagens 

sammanträde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


