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§ 43 Dnr 2019-000072 007 

Revisionsrapport - Uppföljning och kontroll av 

hemtjänstverksamheten 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens revisorer har översänt en revisionsrapport kallad Uppföljning 

och kontroll av hemtjänstverksamheten för behandling. 

Granskningens syfte är att undersöka om socialnämnden säkerställt en 

ändamålsenlig uppföljning och kontroll av hemtjänstverksamhetens ekonomi 

och kvalitet.  

Revisorerna framför en rad förbättringsförslag och önskar ett svar från 

nämnden senast den 28 februari 2019 på vilka åtgärder som nämnden 

kommer att vidta med anledning av dess granskning. Socialnämnden har 

190226 behandlat svar med förslag till åtgärder från förvaltningen som 

nämnden ställt sig bakom.  

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport Uppföljning och kontroll av hemtjänstverksamheten 

datumstämplad 2018-12-19.  

Tjänsteskrivelse Svar på revisionsrapporten” Uppföljning och kontroll av 

hemtjänstverksamheten” daterad 2019-02-20. 

      

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige tar del av revisionsrapporten Uppföljning och 

kontroll av hemtjänstverksamheten samt de åtgärder som 

socialnämnden ämnar vidta med anledning av granskningen.  

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

KF 
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§ 44 Dnr 2019-000075 253 

Försäljning av fastigheten Äng 10:2 

Sammanfattning av ärendet 

Intresse finns om att köpa bostadstomten Äng 10:2 som det för närvarande 

finns ett nyttjanderätts/skötselavtal på. Avtalet gäller från 2011-09-01 till det 

skriftligen sägs upp. Uppsägningstiden är 3 månader. Planen tillåter 

byggnation av 1-planshus och suterrängvåning.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse fastighetsförvaltare, 2019-02-28 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att säga upp nuvarande 

nyttjanderätts/skötselavtal på den aktuella bostadstomten för att 

möjliggöra försäljning av tomten som ska ske efter det att riktlinjer för 

fastighetsförsäljning fastställts.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Samhällsbyggnadschef 

Kommunutredare 
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§ 45 Dnr 2019-000076 000 

Riktlinjer för handläggning av bostadsanpassning 

Sammanfattning av ärendet 

2017-01-03 ingick Färgelanda kommun, Bengtsfors kommun och Dals-Eds 

kommun i samverkan kring en tjänst för handläggning av 

bostadsanpassningsbidrag. Färgelanda kommun valde att anställa en 

tjänsteman på totalt 100% och de bägge kommunerna valde att köpa 20% 

vardera av tjänsten. Syftet med samverkan var att skapa en permanent och 

hållbar lösning avseende handläggning och beslut om 

bostadsanpassningsbidrag. 

 

Respektive chef i varje kommun ingår i en styrgrupp som jobbar för att 

handläggningen skall bli så effektiv, rättssäker och kostnadseffektiv som 

möjligt. Styrgruppen har nu därför tagit fram riktlinjer för att säkerställa att 

processen blir så tydlig som möjligt. Riktlinjerna är tänkta att fungera som 

ett stöd för handläggaren, tekniker och intygsskrivare för att få en så likartad 

bedömning i alla tre kommuner, i enlighet med samverkan. 

 

Förslaget till den gemensamma riktlinjen har även processats i storgrupp där 

arbetsterapeuter, tekniker, handläggare och chefer varit delaktiga. Den 

slutgiltiga versionen har varit ute på remiss hos samtliga deltagare och inga 

synpunkter har inkommit. Det upplevs av samtliga parter som positivt att ha 

gemensamma riktlinjer att förhålla sig till. 

 

Socialnämnden har ärendet för beredning och vars yttrande kommer att 

finnas med som underlag till kommunstyrelsens behandling.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef, 2019-03-01 

 

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige beslutar att anta riktlinjerna gällande 

handläggning av bostadsanpassningsbidrag.  

 

 

Expedieras till 

KF 
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§ 46 Dnr 2019-000077 001 

Flytt av den tekniska verksamheten till fastigheten Ed 1:89 - 

Premec 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen gav Fastighetsbyrån i uppdrag att sälja Fastigheten Ed 1:89 

2018-09-27. Fastigheten har nu legat ute i 5 månader utan att den har blivit 

såld. Samhällsbyggnadsförvaltningen har med anledning av detta övervägt 

alternativ till en försäljning. Tidigare i processen har det bland annat 

framförts idéer om att flytta nuvarande kommunförrådets verksamhet till 

jordbron och fastigheten Ed 1:89. Detta skulle i så fall betyda att lokalerna 

på viksvägen skulle kunna avyttras istället. 

 

Samhällsbyggnadschefen har i tjänsteskrivelse 2019-02-28 beskrivit de 

konsekvenser en sådan flytt skulle kunna innebära.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att låta försäljningen fortsatt vara aktuell 

tillsvidare och uppdra åt samhällsbyggnadschef att parallellt fortsätta 

utreda förutsättningarna för och konsekvenserna av en flytt av den 

tekniska verksamheten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Samhällsbyggnadschef 
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§ 47 Dnr 2019-000048 042 

Årsredovisning 2018 Dals-Eds kommun - Bokslut 

Sammanfattning av ärendet 

Årets resultat innebar att kommunens ekonomiska marginal ligger kvar på 

samma nivå som vid ingången av året och sett över den senaste 

treårsperioden ligger den genomsnittliga resultatnivån inom ramen för det 

finansiella målet.  

Det faktum att Kommunfullmäktige antog en budget med ett nollresultat 

2018 och 2019 vittnar om att innevarande och kommande år förväntas bli 

finansiellt tuffa för Dals-Eds kommun. För att klara dessa utmaningar 

uppdrog Kommunfullmäktige till kommunstyrelsen i augusti 2015 att arbeta 

med en plan för en långsiktigt hållbar budget. Kommunledningen har sedan 

dess arbetat med förberedande analyser och förankring med första-linjens 

chefer och ledande politiker och tagit fram en plan/strategi för uppdragets 

genomförande (Strategi för Långsiktigt hållbar Ekonomi och Verksamhet).  

Det ekonomiska utfallet blev ett överskott på 0,2 mkr, att jämföra med ett 

budgeterat resultat på 0 kr. Budgetavvikelsen för kommunens nämnder var -

2,7 mkr. Socialnämndens budgetavvikelse uppgick till -0,2 mkr, FOKUS-

nämndens budgetavvikelse till  -2,2 mkr, plan- och byggnadsnämndens 

budgetavvikelse till +0,5 mkr. För KS kommunledningsförvaltning så blev 

utfallet +1,4 mkr jämfört med budget, KS samhällsbyggnadsförvaltning 

redovisade ett underskott mot budget på -2,5 mkr varav -3,6 mkr avser 

underskott inom fastighetsenheten, till största delen om ej budgeterade 

engångskostnader för ombyggnationer av skolor och äldreboenden. 

God ekonomisk hushållning innebär att såväl kommunens finansiella som 

verksamhetsmässiga mål uppnås, att verksamheten bedrivs långsiktigt, 

ändamålsmässigt och effektivt och att ekonomiska aktiviteter sker i enlighet 

med lagar, regler och etablerade normer. De finansiella samt 

verksamhetsmässiga målen beslutas i samband med att Kommunfullmäktige 

tar det årliga Budget- och måldokumentet. Vår bedömning är att kommunen 

i allt väsentligt har en god ekonomisk hushållning.  

Sammanfattningsvis har kommunen uppfyllt fem av de sex finansiella målen 

för god ekonomisk hushållning under 2018, dock finns en långsiktig plan för 

att på tre-fyraårs sikt kunna uppnå även det sista finansiella målet. 

Kommunfullmäktige antog i februari 2015 Utvecklingsplan för åren 2016-

2018. Planen stakade ut vägen för utvecklingen i Dals-Eds kommun, genom 

att fastställa mål för VAD som ska uppnås inom tre utvecklingsområden, 

Attraktivitet, Hållbarhet och Delaktighet. Från de tre utvecklingsområdena 

valdes åtta särskilt viktiga prioriteringar ut, i praktiken fullmäktiges 

prioriterade invånarmål. För att tydliggöra vad som krävs för att  
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forts. § 47 

organisationen ska kunna nå invånarmålen fastställdes ytterligare fyra, så 

kallade resursmål, hösten 2015.  

Totalt 12 mål, varav 8 är prioriterade invånarmål för Attraktivitet, Hållbarhet 

och Delaktighet. 

Vi bedömer att vi uppnår 8 mål, varav 7 invånarmål samt ekonomimålet. I 

övrigt har 3 mål uppnåtts delvis och 1 mål går inte att mäta i nuläget, 

kvalitetsmålet.  

Vi är bäst på attraktivitetsskapande åtgärder, där vi når målsättningen för året 

inom 3 av 4 områden. Även hållbarhetsområdet klarar vi bra, där når vi 4 av 

6, medan 1 inte är mätbart. Vi har hittills inte varit lika bra på att främja 

delaktighet, där når vi 1 av 2, men vi arbetar på att hitta former för hur det 

ska kunna ske på ett mer ändamålsenligt sätt. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse ekonomichef 2019-04-03 

Årsredovisning Dals-Eds kommun 2017  

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att för sin del godkänna förslaget till 

årsredovisning 2018 för Dals-Eds kommun och att årsredovisningen 

överlämnas till kommunfullmäktige och kommunens revisorer. 

 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige, att med anledning av 

att resultatet utfaller negativt med 400 tkr enligt 

balanskravsutredningen, besluta att ange synnerliga skäl till att inte 

återställa det negativa balanskravsresultatet. Skälen är att satsningar 

har gjorts under året för att på lång sikt minska kommunens 

nettokostnader och samtidigt kunna upprätthålla en god kvalité och 

service till Dals-Eds kommuns kommuninvånare och kunder samt en 

god arbetsmiljö till kommunens medarbetare. 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

KF 
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§ 48 Dnr 2019-000024 800 

Evenemangsmedel 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har sedan 2017 en form för att säkerställa evenemang i 

kommunen genom att avsätta medel för evenemang under året som 

föreningar och företag kan söka medel ur via en ansökningsomgång varifrån 

ett förslag till fördelning upprättas som underställs kommunstyrelsen för 

beslut om medeltilldelning.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kultur- och fritidschef, 2019-03-08  

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande förslag från 

kultur- och fritidschefen till fördelning av evenemangsmedel 2019.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

"[Skriv här]"  
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§ 49 Dnr 2019-000083 001 

Organisationstillhörighet kommunkontoret första våningen - 

kanslienheten 

Sammanfattning av ärendet 

Som en del i förändringsarbetet, har de verksamheter och funktioner som har 

flest kontakter med invånare, samlats till första våningen under 2017. 

Verksamheterna tillhör tekniska kontoret, plan- och byggkontoret, 

ekonomikontoret, kommunkansliet. Dessutom finns administration för 

Edshus på våningen som bidrar till samarbete kring kundservice och 

administration samt fastighetsförvaltningen.  

Samlokaliseringen av verksamheterna syftar till att öka tillgängligheten och 

effektiviteten och bidra till samarbete kring de arbetsuppgifter som ingår i 

vårt totala uppdrag utifrån ett helhetsperspektiv.   

Målen för samverkan första våningen kan sammanfattas med följande: 

• Ökad tillgänglighet – för invånarnas behov. 

• Mer samverkan – för en effektiv och flexibel organisation. 

• Främja medarbetardialog – för större inflytande, delaktighet och 

utveckling i arbetet och i verksamheten.  

Utgångspunkten för samverkan har varit att se till helhet för våningens 

behov och att förändringar och kommande behov kartläggs och förslag till 

lösningar diskuteras i hela arbetsgruppen. Alla medarbetare, med sina unika 

erfarenheter och kunskaper, uppmuntras att komma med förslag för hur 

verksamheterna kan förbättras och arbetsuppgifterna utvecklas.   

 

Under vintern har flera behov av administrativt stöd för identifierats och som 

gruppen tillsammans diskuterat lösningar på. Efter dialog och prioritering 

mellan kartlagda behov, föreslås att en organisatorisk förändring behöver 

göras samt att en process påbörjas kring en behovsanpassad omfördelning av 

arbetsuppgifter och rekrytering efter det att plan- och byggchefen sagt upp 

sig. Den organisatoriska förändringen består av att plan- och byggkontoret 

(Bygglovsingenjör (1,0 tjänst), Bygginspektör (1,0 tjänst), Plan- och 

byggchef/planhandläggare/koordinator (1,0 tjänst) samt 

ekonomiassistenterna (2,0 tjänst) inom ekonomienheten, placeras i den redan 

befintliga kanslienheten inom kommunledningsförvaltningen. Rekryteringen 

består i att en nämndsekreterare/koordinator anställs istället för plan- och 

byggchefen vars uppgifter i övrigt fördelas ut inom enheten.  

Förankring av förslaget har genomförts via APT, enskilda samtal med 

berörda, MBL info och förhandling. MBL förhandling genomfördes 2019-

03-28 och avslutades i enighet.  
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forts. § 49 

Efter organisatorisk förändring och rekrytering kan kanslienhetens ansvar 

delas in enligt nedan, en indelning som utgör grund att fortsätta arbeta fram 

verksamhetens grunduppdrag och medarbetarnas befattningsbeskrivning.     

- Reception/växel 

- Information och kommunikation 

- Webb och e-tjänster 

- Diarieföring och nämndadministration KS/PBN 

- Plan- och byggfrågor 

- Ekonomiadministration 

- Utrednings- och planeringsuppdrag  

- Arkiv/e-arkiv 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2019-03-08 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar: 

- att plan- och byggkontoret med bygglovsingenjör, bygginspektör 

samt nämndsekreterare/koordinator, totalt 3,0 tjänster, och därmed 

ansvaret för förvaltningen av plan- och byggfrågorna, flyttas till 

kanslienheten från och med den 1 april 2019. Samtidigt flyttas 

budgeterade medel motsvarande kostnader för personal och 

verksamhet från plan- och byggchefens anslag till kanslienheten.  

 

- att de två ekonomiassistenterna (2,0 tjänst) under ekonomienheten 

från och med 1 april 2019 flyttas till kanslienheten. Samtidigt flyttas 

budgeterade medel motsvarande personalkostnader från 

ekonomichefens anslag till kanslienheten och i det fall finansiering 

krävs för eventuell förstärkning får det ske via utvecklingsanslaget.  

 

- att omfördelning av arbetsuppgifter får ske inom kanslienheten för att 

möta det totala administrativa stödbehovet inom samverkan 

kommunkontoret, vilket ska föregås av dialog och förankring i APT.  

 

- att uppdra åt kanslienheten att i dialog inom arbetsgruppen formulera 

förnyat grunduppdrag för den utökade enheten samt upprätta 

befattningsbeskrivningar per tjänst inom enheten.  

Expedieras till 

Ekonomichef 
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§ 50 Dnr 2018-000246 212 

Ny översiktsplan ÖP för Dals-Eds kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan startade med att nämndssamrådet 

tog fram en SWOT-analys i september 2018. Därefter vidtog en bred 

medborgardialog under hösten, mellan oktober och december. Arbetet 

fortsatte i januari med grupparbeten kring fördjupade frågeställningar, där 

politiker, tjänstepersoner, företagare, föreningspersoner, barn och ungdomar 

deltog vid tre olika tillfällen. Resultatet sammanfattades i en förstudie som 

fastställdes i KS 6 mars, som underlag för den fortsatta processen. 

Efter fastställandet av förstudien har en ny projektplan tagits fram, med 

uppdaterat förslag till projektorganisation, arbetsgång och tidsplan för det 

fortsatta arbetet med framtagande av den nya översiktsplanen. Projektet 

beräknas löpa under ca två år. Även fortsättningsvis samordnas processen 

med arbetet att ta fram Vision 2035 och Utvecklingsplan åren 2020-2023.   

Till projektets förfogande finns inom kommunstyrelsen, på ansvar 2110, en 

särskilt avsedd budget på 250 tkr per år. Budgeten kommer att användas till 

köp av externa arkitekttjänster och miljökonsekvensbedömning. I övrigt 

finansieras berörda tjänstepersoner och politiker inom ramen för ordinarie 

verksamhetsansvar. 

Planen för framtagande av en ny översiktsplan för Dals-Eds kommun har 

hittills fortskridit enligt planen i höstas. Medborgardialogen innebar att 

projektet fick stor positiv uppmärksamhet och en god förankring. Även det 

fortsatta arbetet kommer att innebära en naturlig förankring hos både 

politiker, invånare och medarbetare. Avtalet med den externa projektledaren 

gäller ett år initialt och behöver förlängas att gälla till projektet är avslutat. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunchef, 2019-03-13 inkl. projektplan 2019-03-13.  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

- att godkänna projektplanen för det fortsatta arbetet med framtagande 

av Ny ÖP nu – 2035   

- att ge kommunchefen i uppdrag att förlänga avtalet med 

projektledaren. 

Expedieras till 

Kommunutredare 

Kommunchef 
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§ 51 Dnr 2019-000100 107 

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Ideell förening för 

hållbar kanotturism inom Dalsland-Nordmarkens sjösystem 

DANO 

Sammanfattning av ärendet 

Dals-Eds kommun har att utse ombud till föreningsstämma i enlighet med 

ovan torsdagen den 11 april i Bengtsfors.  

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen utser Carina Halmberg till kommunens 

representant vid föreningsstämma i Ideell förening för hållbar 

kanotturism inom Dalsland-Nordmarkens sjösystem DANO.  
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§ 52 Dnr 2019-000116 280 

Ombyggnation i kommunkontoret 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef informerar om behovet av att renovera invändigt i 

kommunkontoret och då i första läget kök och personalmatsal som kräver en 

investering som får beredas ytterligare innan beslut i kommunstyrelsen.  
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§ 53 Dnr 9230  

Information till Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Johnny Leandersson, Jenny Christensen och Katrin Mccann från Dalslands 

miljökontor genomför workshop med kommunstyrelsen för hur vi 

tillsammans ska ta oss an de globala målen på lokal nivå för en hållbar 

utveckling.  
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§ 54 Dnr 14270  

Rapport från Kommunalförbunden 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande informerar om 

direktionsmöte Fyrbodals kommunalförbund med bland annat ärende som 

årsredovisning och bokslut för 2017 samt internkontroll men också 

information av bland annat landshövdingen om arbetet för en strukturbild för 

hela regionen. Information och diskussion om arbetet och processerna kring 

satsningar på järnvägsnätet i vår region och vikten av att vi inom regionen är 

eniga i de satsningar som behöver göras för att vi ska komma vidare till 

åtgärder.  

Kommunstyrelsens ordförande informerar även om föredragning kring 

kommunutredning som förväntas vara klar för redovisning i februari 2020 

samt information från regiondirektör för Arbetsförmedlingen om eventuella 

nedläggningar av kontor.  
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§ 55 Dnr 36536  

Anmälan av delegationsbeslut KS 190403 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av anmälda delegationsbeslut till 

dagens sammanträde.  
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§ 56 Dnr 36537  

Meddelande KS 190403 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen tar del av meddelanden enligt utskick till dagens 

sammanträde.  

 

 

 

 

 

 

 

 


