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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Martin Carling (C) 

Per-Erik Norlin (S) 

Anna Johansson (C) 

Andreas Nilsson (M) 

Anders Bengtsson (SD) 

Kenneth Gustavsson (C) 

Eva A Johansson (C) 

Tommy Olsson (KD) 

Larsinge Fahlén (S) 

Ingvar Johannesson (C) 

Mattias Petranyi (SD) 

Elisabet Forsdahl (C) 

Yvonne Simonsson (S) 

Morten Johnsen (C) 

Britt-Marie Johansson (M) 

Börje Holmqvist (S) 

Christina Virevik (C) 

Niclas Bergendal (SD) 

Jan-Stefan Karlsson (KD) 

Cathrine M Rundqvist (C) 

Henrik Johansson (M) 

Patrik Högfelt (L) 

Christer Jörgenson (C) 

Bertil Bergendahl (SD) 

Öyvind Höiberg (S) 

Ture Olsson (C) 

 

   

Övriga närvarande  

Ersättare Lennart Lundgren (C) 

Lena Zakariasson (S) 

 

Tjänstemän Agneta Johansson, kommunchef 

Övriga Allmänhet 4 personer 
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§ 88 Dnr 2019-000239 043 

Taxor och avgifter 2020 - Dals-Eds kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnderna ska i samband med budgetarbetet för 2020 behandla de taxor 

och avgifter som hör till respektive nämnds ansvarsområde.                            

Inför beredningen ska nämndernas taxeförslag sammanställas i ett samlat 

dokument för ökad enhetlighet och jämförbarhet med föregående års taxor 

och avgifter.    

Förslag från FOKUS-nämnden, socialnämnden samt kommunstyrelsens 

verksamhetsområden föreligger i ett samlat taxedokument.       

Beslutsunderlag 

Taxor och avgifter 2020 – Dals-Eds kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige godkänner taxor och avgifter 2020 Dals-Eds 

kommun vilket innebär att besluta i enlighet med föreslagna taxor och 

avgifter avseende kommunstyrelsens verksamhetsområde, FOKUS-

nämndens verksamhetsområde samt socialnämndens 

verksamhetsområde.    

 

  

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Ekonomichef      

Samtliga nämnder                  

Webmaster 
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§ 89 Dnr 2019-000014 041 

Budget och mål 2020, plan 2021-2022 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutar 2019-06-19 § 41 att anta preliminära ramar för 

budget 2020 plan 2021-2022 samt riktlinjer för den fortsatta 

budgetprocessen. Fördelning av ramar 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 ramar 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. Kommunfullmäktige 

beslutar också att uppdra åt samhällsbyggnadschef tillsammans med 

kommunledningsgruppen att inför slutgiltigt budgetbeslut 13 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.     

 

Kommunens delårsrapport per 31 augusti visar tydligt att den ekonomiska 

utvecklingen är på väg mot ökande underskott, helt enligt långtidsprognosen 

som togs fram för snart fyra år sedan. Som beskrivs i ekonomichefens 

skrivelse, har kommunen efter delårsrapportens färdigställande erhållit 

beräkningar från SKL som grundar sig på regeringens proposition om 

förändrad kostnadsutjämning. Dessa beräkningar visar att Dals-Eds 

kommun, om förslaget beslutas i riksdagen i november, kommer tillföras c;a 

11-12 mkr ytterligare i kostnadsutjämningsbidrag för 2020 och framåt. Detta 

förändrar givetvis förutsättningarna ur ett finansiellt perspektiv, dock 

kvarstår uppdraget att arbeta med att långsiktigt minska kommunens 

nettokostnader för att bättre vara rustade för de ökande behov av 

välfärdstjänster som förväntas.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2019-08-21 § 152 om ett extra 

arbetsutskott den 2 oktober 2019, för beredning av budgetförslag inför 

remiss till nämnder och personalorganisationer. Ekonomichefen har efter den 

förstärkta beredningen, remitterat skrivelsen reviderade 

budgetförutsättningar till nämnderna för yttrande. Nämndernas yttrande 

behandlas i respektive nämnd och vid nämndsamråd den 23 oktober varefter 

slutgiltigt förslag till budget 2020, plan 2021-2022 – Kommunplan 2020-

2022, tagits för behandling i kommunstyrelsen den 30 oktober och beslut i 

kommunfullmäktige den 13 november. De reviderade budget- 

förutsättningarna har i Kommunplanen kompletterats med ett tillägg om 

reservering av 600 tkr för 2020 för ökade kostnader för inköp av pellets.  
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forts. § 89 

Som ett led i kommunens arbete med struktur samt anpassning till 

kommunens nya styrmodell så kommer planerings- och 

uppföljningsdokumenten att få en ny struktur. Detta innebär även att 

budgethandlingen får ett nytt namn; Kommunplan. Innehållet i 

kommunplanen är under utveckling och det saknas utdrag från handlingsplan 

till Vision och Utvecklingsplan, då dessa är under framtagande och för 

behandling i kommunfullmäktige.  

Kommunstyrelsen beslutar 2019-10-30 § 146 för egen del att besluta i 

enlighet med föreslagna taxor och avgifter avseende kommunstyrelsens 

verksamhetsområde.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ekonomichef, 2019-10-25                         

Kommunplan 2020-2022 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 

 

- att fastställa skattesatsen för 2020 till 23,21 % 

 

- att fastställa nämndernas ramar enligt sammanställd Driftbudget 

under kapitel 6:1 i Kommunplan 2020-2022  

 

- att den del av anslaget som återfinns under ofördelat i sammanställd 

Driftbudget under kapitel 6:1 i Kommunplan 2020-2022 läggs under 

kommunstyrelsens finansförvaltning att fördela utifrån respektive 

posts syfte 

 

- att fastställa resultat-, finansierings- och balansbudget för perioden 

2020-2022 under kapitel 6 i Kommunplan 2020-2022  

 

- att besluta om upplåning om maximalt 35,5 mkr under perioden 

avseende finansiering av investeringar inom taxekollektivens 

verksamheter (VA- och renhållning) 

 

I övrigt beslutar kommunfullmäktige om följande skrivning. Då fördelningen 

av ramarna utifrån ett generellt kommunövergripande perspektiv inte har 

gjorts med analys av nuläget och slutsatser så behöver arbetet inom varje 

verksamhet och förvaltning med att definiera och kvalitetssäkra 

grunduppdraget fortgå. Detta innebär att varje behov om omfördelning av 

ramarna  
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forts. § 89 

ska 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Ekonomichef                    

Kommunchef     

Samtliga nämnder                       

Webmaster 
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§ 90 Dnr 2019-000248 107 

Överenskommelse om samverkan för utveckling av Dalslands 

Kanal 

Sammanfattning av ärendet 

Ett arbete för att nå en samverkan för förvaltning och utveckling av 

Dalslands kanal mellan stiftarna till Dalslands kanals framtida bestånd, 

kommunerna Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda, Mellerud, Vänersborg, Åmål, 

Årjäng samt Region Värmland och Västra Götalandsregionen pågår. 

Dalslands kanal AB ägs till 85,7 % av Stiftelsen Dalslands kanals framtida 

bestånd. Stiftelsens ändamål är att genom årliga bidrag medverka till att 

täcka kanaltrafikens driftsunderskott och bevara kanalen för framtiden. 

 

En övergripande analys av verksamheten i Dalslands kanal har tagits fram. 

Den pekar bland annat på behovet att stärka den organisatoriska strukturen 

och ett eventuellt samgående med Dalslands Turism AB. Behovet av att 

affärsutveckla och digitalisera kärnverksamheten, förstärka marknads- 

föringen av kanalen såväl som att säkra den långsiktiga kulturmiljön och 

kanalens infrastruktur lyfts också fram. Ägarsamråd där frågor och 

dokument processats har genomförts under 2019. En ny gemensam VD för 

Kanalbolaget och Dalslands Turist AB har anställts med start hösten 2019. 

 

Ett slutligt förslag till överenskommelse med fördelningsnyckel för 2019 har 

inkommit för godkännande av kommunerna. I korthet så tar Region 

Värmland och Västra Götalandsregionen ansvaret för att säkra den 

långsiktiga kulturmiljön och kommunerna tar ansvaret för att stärka och 

utveckla besöksnäringen och besöksmålet Dalslands kanal. 

Överenskommelsen gäller tillsvidare och följs upp en gång per år på de årligt 

återkommande ägarsamråden.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunstrateg, 2019-09-25 

Protokoll från regionutvecklingsnämnden 2019-09-17 § 187 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att Dals-Eds kommun godkänner 

förslaget till Överenskommelse om samverkan för utveckling av 

Dalslands kanal.  

 

 

Expedieras till 

Västra Götalandsregionen, Att. Agneta Mårdsjö 
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§ 91 Dnr 2018-000239 293 

Motion - luftkonditionering på kommunens äldreboenden 

Sammanfattning av ärendet 

Motion inkom 2018-08-07 från Yvonne Simonsson (S) om behovet av 

luftkonditionering på kommunens äldreboende, som kommunfullmäktige 

remitterat till kommunstyrelsen för beredande av förslag till motionssvar.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat ärendet till Edshus VD för att 

belysa situationen idag på våra äldreboenden när det gäller 

luftkonditionering och ventilation och återkomma till KSAU.              

Skrivelse från Edshus VD föreligger som beskriver den nuvarande 

situationen och med bedömning om att Edshus utifrån de många 

bestämmelser som föreligger följer boverkets regler och Socialstyrelsens 

föreskrifter. Hänsyn ta till personal som arbetar inom verksamheterna genom 

arbetsmiljöverkets föreskrifter och folkhälsomyndighetsmyndighetens 

allmänna råd för hur man hanterar inomhusklimatet för de boende. 

Beslutsunderlag 

Förslag till svar på motion, Edshus VD 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar, med utgångspunkt från den 

redovisning som föreligger från Edshus VD, att motionen är 

besvarad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Motionären                  

Edshus VD 
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§ 92 Dnr 2019-000119 612 

Motion - GLA, Gymnasial Lärlings Anställningar och 

Lärlingsliknande för elever på Introduktionsprogrammen 

Sammanfattning av ärendet 

Motion om GLA Gymnasial Lärlings Anställningar och Lärlingsliknande för 

elever på Introduktionsprogrammen har inkommit 2019-04-03 från Per-Erik 

Norlin (S). Kommunfullmäktige har remitterat motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 

2019-06-12 § 139 att remittera motionen vidare till AMI-chef som i dialog 

med HR-enheten och FOKUS-förvaltningen uppdras att ta fram underlag till 

motionssvar, med beaktande av tidigare kommunstyrelseuppdrag om 

utredning kring sommarsysselsättning för unga samt befintlig strategi för 

minskat utanförskap. Arbetsutskottet emotser en avstämning från FOKUS-

nämnden till kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 oktober 2019.  

 

FOKUS-nämnden har 2019-09-25 § 88 behandlat motionen efter redovisning 

av KAA-ansvarig Hans Åkerlundh. FOKUS-nämnden föreslår att en 

fördjupad utredning tillsätts med representation från FOKUS och HR-

enheten, i vilken omvärldsanalys, behov och tillgång, finansiering och 

samverkan skolor presenteras. 

Beslutsunderlag 

Motion från Per-Erik Norlin (S).  

Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2019-06-12 § 139 

FOKUS-nämnden protokoll 2019-09-25 § 88 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslag enligt följande: 

- Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utreda 

förutsättningarna för GLA Gymnasial Lärlings Anställningar och 

Lärlingsliknande för elever på Introduktionsprogrammen i Dals-Eds 

kommun i vilken omvärldsanalys, behov och tillgång, finansiering 

och samverkan skolor presenteras för kommunstyrelsen.  

 

 

 

Expedieras till 

Motionären                            

Kanslienheten 
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§ 93 Dnr 2018-000393 175 

Medborgarförslag - Förbud mot användande av pyrotekniska 

varor i Dals-Eds kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag har inkommit 2018-12-13 om förbud mot användande av 

pyrotekniska varor i Dals-Eds kommun.                                        

Kommunfullmäktige har remitterat medborgarförslaget till kommunstyrelsen 

för beredning av ärendet.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder ärendet 2019-10-16 § 197.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 2018-12-13 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-30 § 153 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget enligt följande:  

 

- Bedömning görs att ett totalförbud mot användande av pyrotekniska 

varor i Dals-Eds kommun inte är möjligt men uppdrar åt 

kommunstyrelsen att i anslutning till översyn och revidering av de 

lokala ordningsföreskrifterna, beakta förutsättningarna för 

anvisningar eller regler kring användande av pyroteknik i Dals-Eds 

kommun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Förslagsställaren                         

Kanslienheten 
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§ 94 Dnr 2019-000244 006 

Sammanträdestider 2020 och kungörelse av 

kommunfullmäktiges sammanträden 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott info, onsdag  

26 februari, 18 mars, 22 april, 13 maj, 9 september, 21 oktober,  

2 december 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, onsdag 

22 januari, 12 februari, 11 mars, 15 april, 20 maj, 10 juni,         

19 augusti, 23 september, 14 oktober, 11 november  

 

Kommunstyrelsen, onsdag  

5 februari, 4 mars, 1 april, 6 maj, 3 juni, 12 augusti,   2 

september, 7 oktober, 28 oktober, 25 november 
 

 

Kommunfullmäktige, onsdag 

19 februari, 18 mars, 15 april, 13 maj, 17 juni, 26 augusti,         

16 september, 21 oktober, 11 november, 16 december 

 

Kommunstyrelsen beslutar 2019-10-30 § 154 att godkänna ovanstående 

sammanträdestider för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens 

arbetsutskott samt kommunstyrelsens arbetsutskott info, 2020.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare, 2019-10-10  

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar för sin del godkänna ovanstående 

sammanträdestider 2020 samt att kungörelse av 

kommunfullmäktiges sammanträden ska ske på kommunens 

hemsida och digital anslagstavla i kommunhuset.  

 

 

Expedieras till     

Samtliga nämnder                     

Kanslienheten 
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§ 95 Dnr 8876  

Information från kommunledningen och nämnderna 

Sammanfattning av ärendet 

Ann-Helen Adler Johannesson, biträdande förvaltningschef FOKUS och 

Maria Engström, rektor Hagaskolan informerar om åtgärder som vidtas för 

att möta de brister som Skolinspektionen identifierat.  

Agneta Johansson, kommunchef informerar bland annat om arbetet med 

vision och utvecklingsplan som återkommer till beslut i kommunfullmäktige 

i december, implementering av modell för tillitsbaserad styrning, projektet 

Hållplats Dals-Ed.  

Ingvar Johannesson, plan- och byggnadsnämndens ordförande informerar 

om möte för potentiella exploatörer och aktörer inom byggbranschen den 20 

november med fokus på att diskutera intresse och möjligheter för utveckling 

av nya bostadsområden.  

Anna Johansson, FOKUS-nämndens ordförande informerar bland annat om 

exempel på värdegrundsarbete i skolan, konst i offentlig miljö.  

Kenneth Gustavsson, socialnämndens ordförande informerar bland annat om 

planering för gemensam biståndsenhet och andra möjligheter till samverkan 

även på andra områden inom nämndens verksamheter, pris till samverkande 

sjukvård i Fyrbodal.  
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§ 96 Dnr 3719  

Övriga frågor 

Sammanfattning av ärendet 

Inga frågor anmäls.  
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§ 97 Dnr 4027  

Allmänhetens frågestund 

Sammanfattning av ärendet 

Inga frågor anmäls 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


