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§ 82 Dnr 2019-000014 041 

Budget och mål 2020, plan 2021-2022 

Sammanfattning av ärendet 

Utgångsläget för preliminär fördelning av ekonomiska ramar till nämnderna 

för år 2020 föreslås vara de beräknade ramar som togs fram i samband med 

budgetberedning inför 2019 med beaktande av nedanstående faktorer. De 

framräknade ramarna tillsammans med senaste skatteunderlagsprognosen, 

befolkningsprognosen, pensionsprognosen samt oförändrad skattesats 

innebär en resultatnivå på cirka 1 mkr per år under planperioden. Detta 

skulle i sådana fall betyda att kravet på återställandet av det egna kapitalet 

utifrån negativt balanskravsresultat 2018 med 2,6 mkr verkställs.   

 

Reservering har gjorts för löneökningar åren 2020-2022 samt köp av 

huvudverksamhet med indexuppräkning per nämnd/förvaltning. För intäkter 

och övriga kostnader har ingen generell indexuppräkning gjorts för åren 

2020-2022. Reservering har gjorts för ökade elnätskostnader med 600 tkr per 

år under perioden.  

Därtill har gällande resursfördelning enligt demografiförändringar och 

prislappar ingen fördelning enligt demografiförändringar gjorts för åren 

2020-2022. Effekten av detta är följande:  

2020: Uteblivet tillskott om 2.222 tkr (FOKUS 1.509 tkr, Soc 703 tkr) 2021: 

Uteblivet tillskott om 3.634 tkr (FOKUS 1.977 tkr, Soc 1.657 tkr) 2022: 

Uteblivet tillskott om 1.216 tkr (FOKUS -767 tkr, Soc 1.983 tkr)  

För budgetbalans har följande anpassningskrav lagts ut med anledning av 

obalans mellan intäkter och kostnader under planperioden:  

Totalt kommunen: 2020: -2,2 % (-7.650 tkr) 2021: -0,8 % (-2.500 tkr) 2022: 

-1,2 % (-3.950 tkr) 

Förslag till ramfördelning samt investeringsbudget redovisas i 

ekonomichefens tjänsteskrivelse 2019-04-09.                                       

Förslaget har remitterats till kommunens nämnder.  

Fördelningen av ramarna inklusive anpassningskrav är att se som 

preliminära och ett utgångsläge inför arbetet som varje verksamhet och 

förvaltning ska göra med att definiera och kvalitetssäkra grunduppdraget. 

Utöver detta ska varje behov om omfördelning av ramarna underbyggas med 

analyser och slutsatser utifrån de kritiska kvalitetsfaktorer med tillhörande 

indikatorer som varje verksamhet har att ta fram. Fokus för dessa är våra tre 

nyttoeffekter; kund-, medarbetare- och ekonomi. Detta för att identifiera och 

säkerställa verksamheternas effektivitet, kvalitet samt ambitionsnivåer innan 

eventuell omfördelning av ramarna kan göras. 
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forts. § 82 

 

 

Driftbudget 2020-2022 
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forts. § 82 

 

Investeringsbudget och plan 2020-2022 
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forts. § 82    

 
  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ekonomichef 2019-04-09, Planeringsförutsättningar budget 

2020, plan 2021-2022. 

      

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige beslutar anta föreliggande förslag till 

preliminära ramar för budget 2020, plan 2021-2022 och 

investeringsbudget 2020, plan 2021-2022  samt riktlinjer för den 

fortsatta budgetprocessen. 

- Kommunfullmäktige uppdrar åt samhällsbyggnadschef att 

tillsammans med kommunledningsgruppen inför slutgiltigt 

budgetbeslut i november 2019, förbereda ett underlag för förändring i 

köp och säljorganisationen mellan nämnderna gällande kost, 

lokalvård och fastighetsskötsel/underhåll som bidrar till en 

effektivare administration.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

KF 
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§ 83 Dnr 2019-000070 051 

Riktlinjer för hantering av fastigheterna Edsgärdet och 

Hagalid i samband med försäljning till Edshus AB 

Sammanfattning av ärendet 

Edshus AB förvärvade fastigheterna Edsgärdet och Hagalid andra kvartalet 

2017. En hyreskostnad räknades fram utifrån förväntade kostnader. Vid 

övertagandet beslutades det att parterna årligen gör en avstämning mellan 

Kommunen och Edshus AB för att se så att kalkylerna stämmer. 

Dessutom skall avstämning göras angående de arbeten som utförts och 

planeras utföras nästkommande år. 2017 redovisades ett positivt resultat för 

fastigheterna på 1 434 tkr. Det beslutades att medlen skulle ligga kvar hos 

Edshus AB för att användas för eftersatt underhåll. 

 

För Edshus AB redovisas ett positivt resultat för de båda lokalerna med       

443 000 kronor. Det positiva resultatet beror dels på att räntekostnaderna 

varit drygt 1miljon kronor lägre än i startkalkylen. Kostnaden för personal, 

vaktmästeri och fastighetsskötsel har varit 995 000 kronor lägre än beräknat.  

Det har trots överskottet möjliggjort ett ökat fastighetsunderhåll jämfört med 

kalkylen på cirka 1 500 000 kronor. Edshus AB redovisar också en plan för 

ett ökat fastighetsunderhåll under år 2019 med 2,2 miljoner kronor över 

kalkylen på två miljoner kronor. Det tillsammans med en investering på 1,3 

miljoner kronor under 2019 kommer innebära att 2017 och 2018 års 

överskott tas i anspråk. Resultatet för 2019 förväntas då bli -189 000 kronor. 

 

Efter dialog mellan kommunen och Edshus görs bedömningen att då det 

återstår många behov att tillgodose i fastigheterna förutom det som ingår i 

ombyggnationerna, att inte återföra överskottet 2018 till kommunen. Istället 

bör det användas enligt plan för underhåll och investering 2019. 

      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef, 2019-05-03. 

      

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen godkänner Edshus AB´s redovisning och beslutar att 

låta överskottet på 443 tkr användas för underhåll och investering 2019.  

 Expedieras till 

Edshus AB                                                                  

Samhällsbyggnadschef 
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§ 84 Dnr 2019-000068 045 

Samlad borgensram Edshus AB 

Sammanfattning av ärendet 

För att få ett samlat beslut om borgensram gentemot Edshus AB ersattes 

kommunfullmäktiges beslut om borgensram från 2012-06-13, § 57, samt 

kommunfullmäktiges utökning av borgensram från 2016-12-14, § 110, med 

ett nytt beslut i kommunfullmäktige 2019-03-20, § 10, om total borgensram 

gentemot Edshus AB om 242 000 000 kr. 

Då kommunfullmäktige 2015-04-15 § 26 beslutade om utökat 

borgensåtagande gentemot Edshus AB med 36 mkr för genomförande av 

nybyggnation av flerbostadshus vid Timmertjärn så behöver även detta tas 

med i ett nytt samlat beslut om borgensram för Edshus AB. 

 

Därför föreslås att dessa beslut ersätts med nytt beslut.      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ekonomichef, 2019-04-29.      

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar för egen del att delegera till ekonomichef att 

fastställa avgifter vid tecknande av ny borgen inom borgensramen. 

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 

Edshus AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 

278 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala 

högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive 

ursprungliga lånebelopp. 

- Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgiften ska vara 

marknadsmässig. 

- Kommunfullmäktige beslutar att delegera till kommunstyrelsen att 

löpande fastställa avgifter vid tecknande av ny borgen inom 

borgensramen. 

Jäv 

Carina Halmberg (S), Andreas Nilsson (M) anmäler jäv och deltar inte i 

handläggning och beslut i ärendet. 

 

Expedieras till                                                                                     

Ekonomichef                 

KF 
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§ 85 Dnr 2019-000159 042 

Bokslutshändelse Årsbokslut 2018 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen behandlade 2019-04-03 § 47 kommunens årsredovisning 

och bokslut med ett underlag som gav ett litet överskott med 0,2 mkr. Efter 

kommunstyrelsens behandling har kommunen kontrollerat underlagen för 

semesterlönerna och funnit ett bokföringsfel i FOKUS-nämndens 

verksamheter som gör att kommunen istället får ett underskott med -3,7 mkr 

mkr för året 2018. Detta innebär att kommunens bokslut får göras om och 

behandlas på nytt i FOKUS-nämnden och kommunstyrelsen senast den 15 

april inför kommunfullmäktiges beslut i ärendet. 

Det var i samband med granskning av årsbokslutet för 2018 som 

kommunens revisorer efterfrågade ett underlag för den justering som gjorts i 

årsbokslutet på kontot för upplupen semesterlöneskuld/ferielöneskuld inom 

FOKUS-nämndens verksamhet. FOKUS-förvaltningen och centrala 

ekonomienheten genomförde då en studie och fann en ombokning i bokslutet 

för FOKUS som gjorts på felaktiga grunder. Förvaltningen och 

ekonomienheten startade upp en intern granskning för att klarlägga orsaken 

till felet och kommunstrateg utsågs att dokumentera åtgärder som vidtas i 

form av en mindre rapport. 

Rapporten kan konstatera att det är en kedja av orsaker till det inträffade, 

detaljkunskap saknas hos budgetansvarig och ekonomer, vissa brister i 

redovisning till nämnd och avsaknad av dokumentation från tidigare års 

handhavande. Vidare hanterar FOKUS en avsevärd mängd olika externa 

bidrag och projekt och dessa är inte inlagda i budgeten utan har hanterats 

separat och använts som en buffert. Det finns vidare brister i skriftlig 

dokumentation. 

Rapporten framställer en rad förbättringsåtgärder för att undvika att liknande 

bokföringsfel ska inträffa igen.       

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunstrateg, 2019-04-30 – Bokslutshändelse FOKUS-

nämndens årsbokslut 2018.     

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen tar del av rapporten för bokslutshändelsen enligt 

ovan och uppdrar åt ekonomichef att genomföra förbättringsåtgärderna 

för att undvika att liknande bokföringsfel ska inträffa igen.  

Expedieras till                      

Ekonomichef  
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§ 86 Dnr 2019-000158 000 

Revidering reglemente intern kontroll samt 

förvaltningsövergripande anvisningar 

Sammanfattning av ärendet 

Med bakgrund i sin riskanalys gav de förtroendevalda revisorerna i Dals-Eds 

kommun PwC i uppdrag att genomföra en uppföljande övergripande 

granskning av nämndernas arbete med intern kontroll. Efter genomförd 

uppföljning lämnad PwC i maj 2018 sin rapport. Där bedömdes att 

nämnderna delvis säkerställer att internkontrollarbetet bedrivs på ett 

ändamålsenligt sätt men ett antal brister noterades. PwC lämnade i rapporten 

bland annat rekommendation om att skapa en tydligare koppling mellan 

kommunens styrmodell och nämndernas arbete samt att anvisningar för 

internkontrollarbetet, i enlighet med reglementet för intern kontroll skulle tas 

fram. Vidare lyftes behovet av tydlig dokumentation av risk- och 

väsentlighetsbedömningar och ökad delaktighet.  

Kommunstyrelsen beslutade att ge kommunchefen i uppdrag att se över 

reglementet för intern kontroll samt rutiner och organisation för den samma 

med beaktande av rekommendationerna i revisionsrapporten.  

Under hösten 2018 och våren 2019 har en översyn gjorts av 

internkontrollarbetet och workshops kring riskanalys har hållits med 

förvaltningarnas ledningsgrupper. Detta arbete tillsammans med PwC´s 

rapport har varit grunden för det nu framtagna förslaget till revideringar av 

reglementet för intern kontroll samt förvaltningsövergripande anvisningar. 

Med de nya anvisningarna knyts internkontrollen till den nya styrmodellen 

som antogs av kommunfullmäktige 2018-12-12.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningsövergripande anvisningar för intern kontroll. 

Reviderat reglemente för intern kontroll. 

Tjänsteskrivelse Hållbarhetscontroller, 2019-05-15. 

      

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att fastställa de förvaltningsövergripande 

anvisningarna för intern kontroll.  

Beslutsförslag                          
   -    Kommunfullmäktige beslutar att anta det reviderade reglementet för   

         intern kontroll.  

Expedieras till 

Hållbarhetscontroller                

KF 
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§ 87 Dnr 2019-000118 000 

Årsstämma 2019 - Inera AB  

Sammanfattning av ärendet 

Inera AB har tidigare skickat ut inbjudan till årsstämma den 5 juni 2019, 

kommunstyrelsen har 2019-05-22 § 122 behandlat ärendet och bestämde att 

återkomma med beslut vid dagen.  

Den 15 april 2019 valdes vid ägarrådets möte styrelseordförande i Inera AB, 

därefter har ordföranden avsagt sig uppdraget vilket då innebär ett extra 

ägarråd där ny styrelseordförande ska väljas.  

Ny kallelse till extra ägarråd och bolagsstämma för Inera AB har inkommit,   

ägarrådet och bolagsstämman hålls i anslutning vill varandra fredagen den 

14 juni 2019.              

Ägarrådet och bolagsstämman kommer att hållas digitalt. 

  

Beslutsunderlag           

Kallelse till extra ägarråd och bolagsstämma för Inera AB. 

      

Kommunstyrelsens beslut 

      -     Kommunstyrelsen beslutar att utse Christina Virevik som ombud                                                     

            för Dals-Eds kommun vid ägarråd och årsstämma för Inera AB och  

            SKL Företag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

SKL Företag/Inera AB                                                

Christina Virevik                    



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

14(32) 

Sammanträdesdatum 

2019-06-04 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 88 Dnr 2019-000122 700 

Avtal om patientnämndsverksamhet 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen är skyldig att tillhandahålla patientnämndsverksamhet. Det ska 

finnas en patientnämnd i varje landsting och kommun som erbjuder hälso-

och sjukvård, enligt lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och 

sjukvården. Patientnämnden är en opartisk instans mellan patient och 

vårdgivare. Nämndens verksamhet ska hjälpa patienter med problem som 

uppstått i kontakt med vården och ta initiativ till förändringar som stärker 

patientens ställning och förbättrar vården.  

Västra Götalandsregionen (VGR) erbjuder ett nytt och uppdaterat avtal från 

och med 2020-01-01 med syfte att uppdatera avtalsinnehållet efter aktuella 

förhållanden och regelverk. Det nya avtalet är fyraårigt och kan förlängas 

maximalt två gånger med fyra år i taget.  

Socialnämnden har yttrat sig i ärendet och efter beredning tillstyrkt att ett 

nytt avtal tecknas.  

      

Beslutsunderlag 

Socialnämndens protokoll, 2019-05-22 § 4. 

  

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att nytt avtal tecknas med Västra 

Götalandsregionen för att fortsätta tillhandahålla 

patientnämndsverksamhet till kommunen.               

Kommunstyrelsens ordförande uppdras att underteckna avtalet.  

      

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Västra Götalandsregionen                                         

Socialnämnden 
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§ 89 Dnr 2019-000125 615 

Årsredovisning 2018 för Tolkförmedling Väst 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-14 § 3 att lämna in ansökan om 

medlemskap i Tolkförmedling Väst från och med 2019. Tolkförmedling Väst 

har i samarbete med redovisningsenheten på Mariestads kommun upprättat 

bokslut och årsredovisning för Tolkförmedling Väst år 2018.   

Direktionen har beslutat godkänna årsredovisningen för 2018 och översänder 

den till medlemmarna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet. 

     

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2018, Tolkförmedling Väst. 

      

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2018 för 

Tolkförmedling Väst samt beviljar direktionens ledamöter 

ansvarsfrihet.  
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§ 90 Dnr 2017-000227 130 

Plan för nyttjande av integrationsmedel 

Sammanfattning av ärendet 

Dals-Eds kommun har under flera år arbetat för att säkerställa att det bedrivs 

ett kvalitativt och kostnadseffektivt integrationsarbete som syftar till att 

minska utanförskap och snabba på integrationsprocessen. Under de senaste 

åren har verksamheten ställts inför flera krav på snabb omställning. Först i 

samband med det ökade trycket på mottagande av ensamkommande barn 

utan vårdnadshavare och därefter inför krav på anpassning utifrån minskade 

volymer och minskade driftbidrag, samtidigt som samma lagstiftning gäller 

avseende boende, stöd osv. Vid sidan av detta ser vi nu även minskade antal 

barn och vuxna inom övriga mottagningssystemet. Vi ser ett minskat inflöde 

men samtidigt fortsatta behov hos de som kommit tidigare. 

De medel som ännu inte använts kommer framledes behöva användas för att 

även fortsatt säkerställa en god, effektiv och långsiktig integrations- 

verksamhet. AMI-chefen redovisar en behovsanalys som ligger till grund för 

en beräkning av kostnader i samband med kommunens fortsatta 

integrationsarbete samt redovisning av hur medlen använts 2018 och en plan 

med bedömning och förslag för nyttjandet av medlen 2019-2020. Förslaget 

syftar till att stödja arbetet med kommunens utvecklingsmål genom ett 

fortsatt effektivt integrationsarbete i syfte att minska utanförskap och öka 

integrationen. Enligt bedömning bör kommunen fortsatt säkerställa att medel 

motsvarande totalt 11 060 tkr tillförs kommunstyrelsens arbetsmarknads- 

och integrationsenhet, socialnämnden samt FOKUS-nämnden under 

kommande femårsperiod. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse AMI-chef, Reviderad plan för nyttjande av 

integrationsmedel utifrån behovsanalys gjord första kvartalet 2019. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att AMI-chefens bedömning och förslag till 

fördelning ska ligga till grund för fördelning och fortsatta/nya beslut av 

sedan tidigare inkomna statsbidrag till kommunen avseende integration 

samt mottagande av ensamkommande flyktingbarn, och att 

kommunstyrelsen genom ekonomichef fördelar bidraget till respektive 

verksamhet och år. 

Expedieras till                                                                                           

AMI-chef                                                                                            

Ekonomichef 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(32) 

Sammanträdesdatum 

2019-06-04 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 91 Dnr 2019-000151 042 

Årsredovisning 2018 - Fyrbodals kommunalförbund 

Sammanfattning av ärendet 

Fyrbodals kommunalförbunds uppgift är att tillvarata kommunernas 

intressen inom Fyrbodals geografiska område, främja deras samverkan och 

tillhandahålla dem service. Syftet ska vara att stärka Fyrbodal och samverka 

för utveckling och effektivt resursutnyttjande.  

 

Årsredovisning 2018 för Fyrbodals kommunalförbund föreligger.   

           

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige godkänner för sin del årsredovisning 2018 för 

Fyrbodals Kommunalförbund samt beviljar förbundsdirektionen 

ansvarsfrihet. 
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§ 92 Dnr 2019-000024 800 

Evenemangsmedel 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Företaget Månitor Musik & Media kommer att för femte året i rad 

arrangera en countryfest i Ed den 3 augusti. Countryfesten är Sveriges största 

och med anledning av en extra satsning i år när det gäller artisterna, sker 

arrangemanget på Bergslätts IP vilket föranleder extra planering och 

beredskap för ökade kostnader. Arrangemanget kräver också tydlighet i 

roller och ansvar för att undvika skilda förväntningar på vem som gör vad. 

 

Tjänsteskrivelse föreligger till dagens sammanträde om hur arrangemanget 

är planerat och i vilka delar som kommunen kan förväntas ha ett ansvar och 

en roll. Arrangemanget har sedan tidigare varit föremål för tilldelning av 

evenemangsmedel för 2019 och arrangören har efter dialog med 

kommunstyrelsens arbetsutskott sedan tidigare, diskuterat eventuell 

medverkan från kommunens sida när det gäller vissa omkostnader och 

skyltning i samband med arrangemanget. För omkostnaderna såsom 

renhållning och eventuell återställning av fotbollsplan saknas finansiering 

inom samhällsbyggnadsförvaltningens ram.  

 

      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kanslienheten, 2019-05-15. 

      

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att medverka i evenemanget utifrån 

föreliggande förslag. Finansiering föreslås genom att annonseringen om 

totalt 20 000 kronor sker via kommunstrategens budget och övriga 

omkostnader på 15 000 kronor genom KS oförutsett.  

      

 

 

 

 

Expedieras till 

Månitor Musik & Media                                

Kanslichef 
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§ 93 Dnr 2018-000246 212 

Ny översiktsplan ÖP för Dals-Eds kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-09-05 § 128 om framtagande av en 

förstudie för en ny översiktsplan. En extern projektledare anlitades för att 

bedriva arbetet under hösten och vintern. Arbetet startade med att 

nämndsamrådet tog fram en SWOT-analys i september, därefter vidtog en 

bred medborgardialog under hösten och i januari påbörjades grupparbeten 

kring fördjupade frågeställningar.  

Resultatet av förstudien fastställdes av kommunstyrelsen 2019-03-06 § 30, 

som underlag för den fortsatta processen. Därefter har en ny projektplan 

tagits fram, som fastställdes i kommunstyrelsen 2019-04-03 § 50. 

Kommunchefen fick då även i uppdrag att förlänga avtalet med den externa 

projektledaren. 

Projektet med framtagandet av den nya översiktsplanen beräknas pågå fram 

till slutet av år 2020. Även fortsatt under år 2019 samordnas processen med 

framtagandet av Vision 2035 och Utvecklingsplan åren 2020-2023. 

Avtalet med den externa projektledaren gällde ett år initialt och förslag till 

beslut om förlängning fram till 31 december 2020 föreligger nu till beslut. 

Omfattningen har utökats jämfört med vad som tidigare var planerat då 

ordinarie befattningshavare har slutat i kommunen och inte ersatts med 

motsvarande kompetens. Den bedömda tidsåtgången för det resterande 

uppdraget är 650-850 timmar, där den lägre nivån förutsätter att vi själva 

utför en stor del av arbetet, med stöd av projektledaren. Här förutsätts bred 

delaktighet från samtliga förvaltningar. Avstämning av behov av timmar 

inför år 2020 sker hösten 2019. Tidigare beslutat projektplan samt ny 

processplan ligger till grund för avtalet.                                     

Framtagandet av ny ÖP ligger i linje med kommunens utvecklingsplan och 

beaktar barns och ungas intressen enligt barnchecklistan, som utgår från 

Barnkonventionen.  

Finansiering till projektet finns inom kommunstyrelsens ansvar 2110 en 

budget på 250 tkr per år, som ska användas till köp av externa tjänster. 

Kommunens personal och politiker finansieras inom ramen för ordinarie 

verksamhetsansvar. Med den uppkomna situationen där egen 

arkitektkompetens nu saknas täcker inte de avsatta medlen behovet av 

externt köpta tjänster för framtagandet. Kostnadsbedömningen år 2019 är 

cirka 500 tkr för arkitekttjänster och karttjänster, därutöver 

miljökonsekvensbeskrivning på cirka 100 tkr, sammantaget cirka 600 tkr. 
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forts. § 93 

En viss del av överkostnaden kan hanteras inom befintlig ram men 

bedömningen är att det kommer att uppstå en negativ avvikelse, som därmed 

kommer att belasta årets resultat, exakt hur mycket är oklart i nuläget. 

Kommunchefens bedömning är att processen med den nya översiktsplanen 

fortskrider enligt plan och projektledningen fungerar mycket bra. Vi ser ett 

stort mervärde i processen, bland annat i form av kompetenshöjning och 

medvetandegörande av kommunens styrkor och möjligheter, vilket bygger 

både kunskap och stolthet som är till nytta i andra sammanhang. Ser vi till de 

faktiska kostnaderna kommer vi att göra vad vi kan för att hålla nere dessa 

genom att själva stå för en stor del av arbetet. Samtidigt konkurrerar detta 

projekt tidsmässigt med övriga aktiviteter, bland annat inom ramen för 

strategin för långsiktigt hållbar ekonomi och verksamhet, vilket innebär en 

löpande avvägning och prioritering. 

Ett alternativ till att fortsätta enligt plan är att dra ut på tiden över årsskiftet 

2020/2021 för att fördela samma kostnad på ytterligare ett år. Det är inget 

jag förordar, då det ligger ett stort värde i att få fram en färdig översiktsplan 

och då kan vi sedan fokusera på övriga åtgärder och aktiviteter inom ramen 

för hållbar kommunutveckling.   

      

Beslutsunderlag 

Avtal Konsultuppdrag, Hemmehus AB 

Projektplan 2 (190313) 

Processplan (190513) 

      

Kommunstyrelsens beslut 

      -     Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Avtal Konsultuppdrag för  

             ny översiktsplan Dals-Eds kommun, nu-2035, tillsammans med  

             projektplan och processplan. Finansiering sker med inriktning att de  

             utökade kostnaderna får hanteras inom KS ram. 

      

 

 

 

Expedieras till 

Samtliga nämnder 

Arkitekt Gabriella Hemme 

Kommunutredare                                                                                  

Kommunchef  
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§ 94 Dnr 2019-000154 000 

Obesvarade motioner och medborgarförslag - 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Arbetsordning för Kommunfullmäktige i Dals-Eds kommun ska 

redovisning av obesvarade motioner göras på fullmäktiges ordinarie 

sammanträden i april och oktober. Enligt kommunallagen 5 kap. 33 § bör 

motioner beredas så att de kan föreläggas fullmäktige för beslut inom ett år 

från det att motionen väcktes. Om beredningen inte avslutas inom denna tid 

ska detta och vad som framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige 

inom samma tid. Fullmäktige har då att ta ställning till om motionen ska 

avskrivas från vidare handläggning eller om handläggningen ska fortsätta.  

 

Följande motioner och medborgarförslag bereds för närvarande: 

 

180226 Motion – utökad feriepraktik för ungdomar 16- och 17åringar  

180807 Motion – luftkonditionering på kommunens äldreboende  

180808 Motion – elektroniska informationsskyltar  

190305 Motion – papperskorgar i centrum och strandpromenaden 

190319 Motion – erbjuda anställda i kommunen förmånscykel 

190403 Motion – GLA, Gymnasial Lärlings Anställningar och       

Lärlingsliknande för elever på Introduktionsprogrammen 

190513 Motion – Fria arbetskläder till all personal inom barnomsorgen 

171128 Medborgarförslag – Sittplats på nya strandpromenaden 

181109 Medborgarförslag – SOS märkning av positionen vid  

kommunens badplatser och övriga platser (vindskydden vid  

Timmertjärn, Sågtjärn osv) 

181113 Medborgarförslag – Hundpark i Ed 

181214 Medborgarförslag – Förbud mot användande av pyrotekniska varor  

190507 Medborgarförslag – Arbeta aktivt för att Dals-Ed ska bli ett  

kärnenergitekniskt kluster och att Sveriges första GenIV/BRID/Torium- 

reaktor byggs i kommunen     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kanslichef  2019-05-15.      

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige tar del av redovisningen enligt ovan och beslutar 

att handläggningen ska fortsätta av samtliga redovisade motioner och 

medborgarförslag.  
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§ 95 Dnr 2019-000085 280 

Motion - Papperskorgar i centrum och strandpromenaden 

Sammanfattning av ärendet 

Motion har inkommit 2019-03-05 från Mattias Petranyi (SD) om behov av 

flera papperskorgar i centrum och på strandpromenaden. 

Kommunfullmäktige har 2019-03-20 § 13 remitterat motionen till 

kommunstyrelsen som i sin tur har remitterat ärendet till samhällsbyggnads- 

förvaltningen för beredning av förslag till motionssvar.  

 

Tekniska enheten har efter mottagandet av motionen genomfört en 

inventering av de papperskorgar som finns i centrum och vid 

strandpromenaden. Totalt har Dals-Eds kommun 70 stycken 

papperskorgar utplacerade i samhället. Teknisk chef redovisar 

placering och tömningsfrekvens på korgarna.  

 

Kommunen har försökt tillmötesgå alla som har behov av att slänga sitt 

skräp i papperskorg genom att placera ut dem där personer rör sig mest 

och med en täthet som gör det möjligt att gå till nästa papperskorg om 

någon skulle vara full. Efter inventering gör teknisk chef bedömningen 

att antalet och placeringen av papperskorgarna för närvarande är 

tillräckliga och att det finns andra insatser som behövs för att minska 

skräpet i samhället.  

      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse teknisk chef, 2019-05-10. 

 

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen genom att det 

finns tillräckligt med papperskorgar i samhället och att det istället är 

andra insatser såsom städdagar och kampanjer i skolan som behövs 

för att minska nedskräpningen i samhället.       
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§ 96 Dnr 2017-000422 312 

Medborgarförslag - Sittplats på nya strandpromenaden 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag har inkommit 2017-11-28 avseende behovet av sittplats 

vid den nya sträckningen av strandpromenaden nedanför campingen. 

Kommunfullmäktige har 2017-12-14 § 108 remitterat rubricerat 

medborgarförslag till kommunstyrelsens arbetsutskott som 2018-01-15 § 15 

uppdrar åt samhällsbyggnadsförvaltningen att bereda förslag till svar.  

Samhällsbyggnadschef beskriver det aktuella området som handlar om den 

del av strandpromenaden som löper från Gröne Backe badplats till Södra 

Moränvägen som iordningställts och är ett uppskattat promenadstråk. 

Sträckan är lite smalare än de andra delarna av strandpromenaden men det 

finns några platser där det skulle fungera att ha enklare bänkar utplacerade.  

Samhällsbyggnadschefen föreslår att kommunens AMI eventuellt kan 

tillverka enklare bänkar som kan placeras ut på lämpliga platser längs 

sträckan. När det gäller soptunnor så kan en placeras vid sittplatsen närmast 

Södra Moränvägen. Anledningen till att det inte är lämpligt med fler 

soptunnor är att det blir en extra vända för att tömma soptunnor samt risk för 

skador på promenadstigen då det är smalt och svårt att mötas och det blir ett 

onödigt slitage på stigen. Insatserna bedöms kunna utföras utan några större 

kostnader och inom ram.  

      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef, 2019-05-15. 

      

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka medborgarförslaget och 

uppdrar åt samhällsbyggnadschef att genomföra åtgärderna enligt 

ovan inom samhällsbyggnadsförvaltningens ram.  
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§ 97 Dnr 2018-000078 020 

Motion - Utökad feriepraktik för ungdomar 16-17 år 

Sammanfattning av ärendet 

Motion har inkommit 2018-02-26 från Lars-Inge Fahlén (S) om utökad 

feriepraktik för ungdomar 16-17 år. Kommunfullmäktige har 2018-03-14      

§ 24 remitterat motionen till kommunstyrelsen arbetsutskott 2018-04-18       

§ 84 för beredning som in sin tur remitterat ärendet till 

samhällsbyggnadsförvaltningen för beredande av förslag till motionssvar.  

 

AMI-chefens beredning som bland annat beskriver de nuvarande formerna 

för sommarsysselsättning för unga, föreligger.  

      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse AMI-chef, 2019-05-15. 

      

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen genom att 

genomföra en utredning kring feriepraktik och sommarjobb för unga 

med förslag på hur kommunen ska organisera sommarsysselsättning 

för unga fortsättningsvis och där motionens intentioner ska finnas 

med som ett inspel till beredningen. Samhällsbyggnadsförvaltningen 

uppdras att genomföra utredningen som ska redovisas för 

kommunstyrelsen innan årets slut för att kunna beaktas inför 

sommarsysselsättning för unga 2020.  
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§ 98 Dnr 2019-000172 042 

Årsredovisning 2018 - Stiftelsen Hugo Berglunds Donation 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till årsredovisning 2018 föreligger avseende Stiftelsen Hugo 

Berglunds donation. 

Styrelsen för stiftelsen har för sin del godkänt förslaget till årsredovisning. 

      

      

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att för sin del godkänna förslag till 

årsredovisning 2018 avseende Stiftelsen Hugo Berglunds donation.      
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§ 99 Dnr 2019-000173 042 

Årsredovisning 2018 - Ester och Conrad Carlssons hjälpfond 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till årsredovisning 2018 föreligger avseende Stiftelsen Ester och 

Conrad Carlssons hjälpfond. 

Styrelsen har för sin del godkänt förslaget till årsredovisning.      

      

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att för sin del godkänna förslag till 

årsredovisning 2018 för Stiftelsen Ester och Conrad Carlssons hjälpfond. 

- Kommunstyrelsen påminner om tidigare uppdrag om översyn av 

fonderna och eventuell permutation, till fondens ekonom.      
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§ 100 Dnr 2019-000174 042 

Årsredovisning 2018 - Hjalmar och Selma Martinssons fond 

m.fl. 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till årsredovisning 2018 föreligger avseende Christina Johanssons 

fond, Hjalmar och Selma Martinssons fond, Hulda Kristina Norgrens fond, 

Ingeborg Johannessons fond, Skolsamfonden samt Sociala samfonden.       

 

      

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att för sin del godkänna förslag till 

årsredovisning för 2018 avseende Christina Johanssons fond,      

Hjalmar och Selma Martinssons fond, Hulda Kristina Norgrens fond, 

Ingeborg Johannessons fond, Skolsamfonden samt Sociala samfonden.  

- Kommunstyrelsen påminner om tidigare uppdrag om översyn av 

fonderna och eventuell permutation, till fondens ekonom.     
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§ 101 Dnr 9230  

Information till Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomichefen presenterar ekonomienheten som är en del av 

kommunförvaltningen och informerar om ekonomienhetens grunduppdrag 

som är service och stöduppdrag samt styruppdrag. Det pågår en 

samverkanprocess mellan Bengtsfors, Mellerud, Färgelanda och Dals-Eds 

kommuner där möjligheten för ökad samverkan utreds. 

Enhetschef Conny Johansson överförmyndarverksamheten Åmål, Siv 

Gustafsson Dals-Ed ledamot i överförmyndarnämnden och Olle Eriksson 

ordförande i överförmyndarnämnden besöker kommunstyrelsen.  

Conny Johansson informerar om överförmyndarverksamheten och dess 

organisation/uppdrag, förutsättningar för verksamheten, 

förväntningar/utmaningar och framtidsfullmakter/anhörigbehörighet. 

Kostnadsfördelning mellan de samverkande kommunerna regleras i 

samverkansavtalet och ska ske efter viktning 50 procent av invånarantalet 

och 50 procent av antalet ärenden.  

Kanslichef Jonas Olsson informerar om att besök till kommunstyrelsen löper  

på och revideras vid behov, kommunstyrelsen ska besöka kommunstyrelsens 

verksamheter under 2019/2022.        
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§ 102 Dnr 14270  

Rapport från Kommunalförbunden 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande informerar från 2 dagars konferens med 

Fyrbodals Kommunalförbund. Bland annat togs beslut om att godkänna 

tjänsteköpsavtalet mellan Dals-Eds kommun och Fyrbodals 

kommunalförbund gällande Martin Carlings ordförandeskap i Fyrbodals 

kommunalförbund.  
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§ 103 Dnr 36936  

Delegationsbeslut KS 190604 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av anmälda delegationsbeslut till 

dagens sammanträde.  
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forts. § 103   Delegationslista 

 

Delegationsbeslut 2019-66 - Parkeringstillstånd 8 2019 Jessica Olsson 

Delegationsbeslut 2019-65 Stallbacken - Tillsynsföreläggande enligt 5kap. 

2§ Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 

Per Sandström 

Delegationsbeslut 2019-64 Snörrums förskola - Tillsynsföreläggande 

enligt 5 kap. 2§ Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 

Per Sandström 

Delegationsbeslut 2019-63 - Tillståndsbevis till innehav och förvaring av 

explosiva varor 

Per Sandström 

Delegationsbeslut 2019-62 - Bostadsanpassningsbidrag april 2019 Emma Larsson 

Delegationsbeslut 2019-61 - Yttrande angående firande av nationaldagen 

/kortege till Terassparken 

Suzanne 

Håkansson 

Delegationsbeslut 2019-60 - Yttrande angående bakluckeloppis 2019 Suzanne 

Håkansson 

Delegationsbeslut 2019-59 - Yttrande över ansökan om stadigvarande 

serveringstillstånd - Gästhuset Tjuren 

Per Sandström 

Delegationsbeslut 2019-58 - Parkeringstillstånd 6 2019 Jessica Olsson 

Delegationsbeslut 2019-57 - Yttrande - Ansökan om tillstånd enligt 

ordningslagen och lokala föreskrifter - Affischering EU-val - Miljöpartiet 

Suzanne 

Håkansson 

Delegationsbeslut 2019-56 - Parkeringstillstånd 7 2019 Anett Isaksson 

Delegationsbeslut 2019-55 - Föreläggande vid kontroll av brandskyddet -          

Sund 1:55 

Per Sandström 

Delegationsbeslut 2019-54 - Beslut om lönetillägg  Veronica Husberg 

Delegationsbeslut 2019-53 - Beslut gällande lönetillägg Veronica Husberg 

Delegationsbeslut 2019-52 - Beslut gällande lönetillägg  Veronica Husberg 

Delegationsbeslut 2019-51 - Yttrande Nostalgimässan 2019 Suzanne 

Håkansson 

Delegationsbeslut 2019-50 - Yttrande över ansökan om 

uppställningstillstånd 

Suzanne 

Håkansson 

Delegationsbeslut 2019-49 - Yttrande om affischering EU val - 

Centerpartiet 

Suzanne 

Håkansson 

Delegationsbeslut 2019-48 - Yttrande valborgsmässofirande i 

Terassparken 

Per Sandström 

Delegationsbeslut 2019-47 - Yttrande valborgsfirande med fyrverkeri 

Terassparken 

Per Sandström 

Delegationsbeslut 2019-46 - Yttrande angående ansökan om tillstånd till 

tävling på väg - Ladies Tour of Norway 2019 - 258-13167-2019 258-

13167-2019 

Suzanne 

Håkansson 

Delegationsbeslut 2019-45- Tillståndsbevis - Hantering av brandfarlig vara Per Sandström 
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§ 104 Dnr 36937  

Meddelande KS 190604 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen tar del av meddelanden enligt utskick till dagens 

sammanträde.  

 

 


