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§ 19 Dnr 2020-000030 042 

Årsredovisning 2019 Dals-Eds kommun - Bokslut 

Sammanfattning av ärendet 

I samband med kraschen av ekonomisystemet Agresso den 6 december 2019 

försvann bokföringsdata från november 2018 och framåt för fyra 

Dalslandskommuner. Det har medfört stora problem med ekonomisystemet 

och innebär också att kvaliteten på bokslutet inte kommer att följa 

lagstiftningens krav. Kommunstyrelsen uppdrar 2020-02-05 § 13 till 

kommunchef att återkomma till kommunstyrelsen med ett underlag kring 

den förväntade kvalitetsnivån på bokslutet. 

I tjänsteskrivelse från ekonomichef beskrivs att för att kunna upprätta 

bokslut och årsredovisning för år 2019 behöver kommunens bokföring i 

någon utsträckning återskapas. För att göra detta återskapande kan i 

huvudsak två alternativa lösningar väljas antingen återskapas bokföringen på 

transaktionsnivå vilket innebär att samtliga transaktioner under det gångna 

året bokförs på nytt, eller så görs återskapandet baserat på kända saldon då är 

ett alternativ till återskapande på transaktionsnivå att bygga ett bokslut på 

kända saldon.  

Samtliga berörda kommuner har under året upprättat delårsbokslut som är 

granskade av revisionen. Det innebär att även vid upprättande av bokslut 

baserat på saldon så har ändå en stor del av årets bokföring granskats vid ett 

tillfälle när transaktionsdata fanns tillgängligt. 

Oavsett vilken metod som väljs så är det stor risk för att årsredovisningen 

inte kommer att vara klar i tid till detta datum. Bedömningen är att en 

årsredovisning med bokslut baserat på saldon kan vara klart i tid för att 

behandlas av kommunfullmäktige i juni. Att inte återskapa bokföringen på 

transaktionsnivå innebär att bokföringen inte kommer att leva upp till regler i 

bokföringslagstiftning och rekommendationer. Det finns inga sanktioner 

kopplat till denna lagstiftning.  

En gemensam hållning har diskuterats i de fyra berörda kommunerna i 

frågan om återskapande av bokföringen. Samtliga var eniga om att ett 

bokslut baserat på saldoinformation är att föredra i den nu uppkomna 

situationen. Den kostnad och försening det skulle innebära att återskapa 

bokföring på transaktionsnivå är för hög i förhållande till nyttan. 

Kommunstyrelsen beslutar också 2020-02-05 § 13 att godkänna reviderad 

tidplan för bokslut och årsredovisning 2019 med hänvisning till problemen 

med ekonomisystemet. 
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fort. § 19 

 

Eftersom bokslutet har försenats ytterligare en månad behöver tidsplanen för  

bokslut och årsredovisning 2019 revideras. Vid arbetsutskottets 

sammanträde 2020-02 -12 redovisar kommunchef förslag till reviderad 

tidsplan för årets ekonomiprocesser . 

     

      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ekonomichef 2020-02-05                                        

Reviderad tidsplan Process- och mötesplanering 2020 

      

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att årsredovisning upprättas baserat på 

tillgänglig saldoinformation.       

- Kommunstyrelsen beslutar att fastställa reviderad tidsplan för bokslut 

och årsredovisning 2019 samt kommunplan 2021, med hänvisning till 

ytterligare förseningar i bokslutsarbetet samt budgetprocessen 2021. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Ekonomichef                                 

Nämnderna                                

Kommunens revisorer                               

Bengtsfors, Färgelanda och Melleruds kommuner 
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§ 20 Dnr 2019-000277 250 

Ansökan om statligt stöd för sanering av Le-området/Bälnäs 

villatomter  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutar 2010-06-16 § 40 att anlägga åtta bostadstomter 

i anslutning till det gamla sågverksområdet vid Bälnäs. Sågverksområdet är 

förorenat och bidrag har sedan tidigare beviljats av Naturvårdsverket för  

sanering till mindre känslig markanvändning.   

Efter undersökningar har däremot även tomterna visat sig vara förorenade 

och för att kunna använda dessa för bostäder krävs att marken saneras för att 

uppfylla kraven för känslig markanvändning.  

Kommunstyrelsen uppdrar 2019-08-21 § 148 

samhällsbyggnadsförvaltningen att ansöka om saneringsbidrag för de åtta 

tomterna hos Naturvårdsverket. 

 

En ansökan har skickats in om saneringsbidrag och beslut förväntas 

fattas i slutet av februari 2020. Om bidrag beviljas behöver arbetet 

startas upp snarast, då bidraget avser genomförande under 2020 och 

efterkontrollarbete under 2021.  

 

Saneringskostnaden beräknas till 15 800 000 kr och bidraget beräknas 

efter avdrag för byggrättsvärde och värdeökning till 14 380 000 kr, 

vilket innebär en kostnad för kommunen om 1 420 000 kr för att 

genomföra saneringen. Utöver denna kostnad har redan 1 456 000 kr 

belastat projektet.  

 

Kommunens kostnad föreslås efter sanering fördelas på de åtta tomterna. Det 

innebär att tomternas pris sätts till 360 000 kr per tomt, vilket är samma pris 

som tomterna vid Årbol.  

Le-området bedöms ligga i ett attraktivt läge och området har pekats ut både 

i bostadsförsörjningsprogrammet och i den fördjupade översiktsplanen för 

Eds tätort. Då saneringen innebär så stora kostnader är den inte möjlig att 

genomföra utan beviljade bidrag från Naturvårdsverket.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse utredare 2020-02-24      
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forts. § 20 

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att genomföra saneringen enligt plan 

förutsatt att saneringsbidrag beviljas av Naturvårdsverket. 

-     Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 1 420 000 kronor av  

      kommunstyrelsens objektreserv för att finansiera saneringen av   

      tomterna.  

                                                                                                        

- Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunstyrelsens 

ordförande att teckna erforderliga handlingar. 

 

 

Beslutsförslag 

 

- Kommunfullmäktige beslutar att försälja tomterna enligt ovan efter 

sanering med ett tomtpris per villatomt om 360 000 kr inklusive     

VA-avgift.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering till                                                                                  

Ordförande KS                                                                         

Samhällsbyggnadschef                 

Utredare                          

Ekonomichef                         

KF 
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§ 21 Dnr 2019-000320 615 

Förstudie - Gemensam vuxenutbildning i Dalsland 

Sammanfattning av ärendet 

Tjänsteskrivelse har inkommit från Bengtsfors kommun. 

Kommunalfullmäktige i Bengtsfors beslutar den 4 november 2019 ”att ge 

förvaltningen i uppdrag att ta initiativ till en vuxenutbildning i Dalsland samt 

arbeta vidare med Campus Dalsland”. 

Bengtsfors kommun vill på det här sättet sondera möjligheten att skapa en 

Dalslandsgemensam vuxenutbildning. Som underlag föreslås att det på                                                         

tjänstemannanivå genomförs en gemensam förstudie involverande alla 

Dalslandskommuner, 

Arbetsutskottet har 2020-02-12 tagit del av förslaget och överlämnar 

skrivelsen för ställningstagande till FOKUS-nämnden och avvaktar därmed 

nämndens beslutsförslag. 

FOKUS-nämnden har inkommit med beslutsförslag till kommunstyrelsen 

och föreslår att Dals-Eds kommun ska ingå i en förstudie för att belysa vilka 

effekter, effektiviseringar och konsekvenser en sammanslagning kan få, samt 

undersöka på vilket sätt en gemensam vuxenutbildning kan organiseras.   

Tjänsteskrivelse från rektor för vuxenutbildningen föreligger till dagens 

sammanträde.   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Bengtsfors kommun 2019-12-06. 

Rektor vuxenutbildningen tjänsteskrivelse 2020-02-11                 

Beslut FOKUS-nämnden 2020-02-26   

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att Dals-Eds kommun ska medverka i 

förstudien och uppdrar till FOKUS-förvaltningen att tillsammans med 

övriga Dalslandskommuner genomföra förstudien Gemensam 

vuxenutbildning i Dalsland.     

 

 

Expedieras till 

Bengtsfors kommun     

FOKUS-förvaltningen                   

Rektor vuxenutbildningen 
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§ 22 Dnr 2020-000005 500 

Information kring Västtrafiks upphandling av trafik med 

start 2023 

Sammanfattning av ärendet 

Västtrafik har inlett processen för upphandling av trafik med trafikstart 2023. 

Första steget i processen är en förstudie som Västtrafik genomför 

tillsammans med kommunen. En förstudie kräver ett kommunalt beslut och 

ett uppdragsavtal för förstudie av skoltrafik ska vara påskrivet senast 31 

mars. Förstudien ska vara färdigställd senast 2,5 år före trafikstarten. Efter 

genomförd och levererad förstudie ska kommunen senast inom 2 månader 

besluta hur kommunen vill gå vidare.  

Tjänsteskrivelse från kommunstrateg föreligger och beskriver bland annat   

olika typer av upphandling av skolskjuts och vad som gäller för var och en 

av dessa. I dagsläget har kommunen i huvudsak en öppen skoltrafik som 

innebär att allmänheten kan åka och att kommunen köper skolkort. Genom 

denna lösning finns det en allmän kollektivtrafik som under lovdagar och 

sommarlov är anropsstyrd och detta är i linje med skatteväxlingsavtalets 

intentioner att samordna olika former av trafik.                                              

Kostnaden för förstudien på 200.000 kr kommer att belasta oss om 

kommunen drar sig ur eller väljer stängd skoltrafik, därför behöver ett beslut 

tas under eller efter genomförd förstudie om vilken slags skoltrafik som är 

lämpligast. 

      

Beslutsunderlag 

2019-12-17 hölls ett informationsmöte med tjänstepersoner från de berörda 

kommunerna                         

Tjänsteskrivelse kommunstrateg 2020-02-04 

      

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att medverka i förstudien Upphandling   

2023 och uppdrar åt skolskjutsansvarig och kommunstrateg att delta i 

den fortsatta processen i ärendet.       

 

Expedieras till 

Västtrafik                    

Skolskjutsansvarig                       

Kommunstrateg 
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§ 23 Dnr 2019-000325 370 

Kommundelplan för klimat och energi - Haldens kommun 

2019 - 2030 

Sammanfattning av ärendet 

Halden kommun har på remiss skickat förslag till klimat och energiplan 

2019-2030. Planen arbetar i mångt och mycket utefter FN 17 klimatmål. 

Haldens huvudsakliga klimat- och energimål 

 År 2030 bör utsläppen av växthusgaser i Halden minskas med minst 

60 procent jämfört med 2016. År 2023 bör utsläppen minskas med 

30%. 

 Halden kommer att bidra till att Østfoldregionen uppnår utsläpp av 

växthusgaser netto noll 2050 genom att avsevärt minska utsläppen 

och öka absorptionen av CO2. 

 Halden kommer att bidra till att uppnå det globala 

lågutsläppssamhället fram till 2050. 

 År 2050 kommer all energiförbrukning i Halden att vara fossilfri eller 

avfallsbaserad. 

 

Kommunstrateg gör bedömningen att planen är väl genomarbetad där mål 

och strategier i stort är desamma som för Dals-Ed, Fyrbodal och Västra 

Götaland. 

Halden kan fungera som en föregångare och utveckla hållbara lösningar som 

kan appliceras i Dals-Eds kommun och i gränsregionen och kommunen ser 

positivt på att kunskap och kontakter behandlas i ett gränsöverskridande 

perspektiv. 

          

Beslutsunderlag 

Halden kommuns remissversion                                                             

Tjänsteskrivelse kommunstrateg 2020-01-31 

      

Kommunstyrelsens beslut 

     -    Kommunstyrelsen beslutar att Dals-Eds kommun ser positivt på   

          planens huvudsakliga mål och strategier och har inget att erinra. 

      

Expedieras till                 

Halden Kommune                         

Dalslands Miljö- och energiförbund                  

Fossilfri Gränsregion Fyrbodal 
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§ 24 Dnr 2019-000321 770 

Meddelande från styrelsen 2019 nr 18/2019 - 

Rekommendation om överenskommelse gällande 

samverkansregler för den offentligt finansierade hälso-och 

sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin 

och laboratorietekniska industrin  

Sammanfattning av ärendet 

Sedan många år finns gemensamt överenskomna regler kallade 

Samverkansreglerna, om vad som gäller när hälso- och sjukvårdens och 

industrins medarbetare och chefer ska samverka med varandra inom olika 

områden. Sveriges Kommuner och Regioner har tecknat överenskommelsen 

om samverkansregler och stödjer regioner och kommuner i frågor kring 

tillämpningen av samverkansreglerna.  

Samverkansreglerna revideras för sex år sedan och de behöver nu 

moderniseras och uppdateras till dagens kontext. Inga förändringar av större 

dignitet föreslås, mer än förtydliganden och förenklingar för att göra dem 

mer kommunicerbara. 

Den största förändringen inför år 2020 är att Samverkansreglerna föreslås att 

delas upp och bestå av två delar: 

- En gemensam överenskommen policy med bärande principer och regler 

av långsiktig karaktär, vilka utgör grunden för samverkan. En klok och 

insiktsfull tillämpning av dessa kan vara fullt tillräcklig för att samverkan 

sker på ett förtroendefullt sätt. 

- En bilaga med specificerade samverkanssituationer som ska uppdateras 

mer löpande. 

 

Förutom att anta överenskommelsen förväntas regioner och kommuner verka 

för en god följsamhet till samverkansreglerna och att deras medarbetare och 

chefer har kunskap om dem.  

Arbetsutskott har 2020-02-12 § 34 tagit del av förslaget och avvaktar 

socialnämndens beslutsförslag och därefter behandlas ärendet i 

kommunstyrelsen. 

Socialnämnden beslutar 2020-02-25 § 13 att för sin del godkänna  

överenskommelsen om samverkansregler för den offentligt finansierade 

hälso-och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och 

laboratorietekniska industrin fr.o.m. år 2020.                                                   
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forts. § 24 

 

Beslutsunderlag                                                                                            
Meddelande från styrelsen 2019 nr 18 - Rekommendation om 

överenskommelse gällande samverkansregler för den offentligt finansierade 

hälso-och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och 

laboratorietekniska industrin fr.o.m. år 2020.                                            

Tjänsteskrivelse socialchef 2020-01-31.  

      

Kommunstyrelsens beslut 

-   Kommunstyrelsen beslutar att Dals-Eds kommun antar förslag till    

    rekommendationer om överenskommelse gällande samverkansregler  

    för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården,  

    läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och  

    laboratorietekniska industrin fr.o.m. år 2020.  

    

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

SKR/Sveriges Kommuner och Regioner 
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§ 25 Dnr 2019-000322 214 

Remiss - Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd 

om detaljplan samt förslag till Boverkets allmänna råd om 

redovisning av reglering i detaljplan 

Sammanfattning av ärendet 

Riksdagen och regeringen har en ambition om att Sverige ska bli bäst i 

världen på att använda digital teknik och ett av fokusområdena i detta är 

samhällsbyggnadsprocessen.  

Förslaget syftar till att på övergripande nivå reglera de grundläggande 

förutsättningarna för överföring av informationen i detaljplaner. En 

förutsättning för detta är att informationen är enhetlig och tydlig. En 

enhetlig digital process leder till en mer effektiv tillämpning av PBL, 

vilket kan ge förutsättningar för snabbare bostadsbyggande och 

långsiktigt hållbar samhällsutveckling.  

Enligt 2 kap. 5a § PBF ska detaljplaner och planbeskrivningar 

utformas så att uppgifterna i dem kan tillgängliggöras och behandlas 

digitalt om de påbörjas efter den 31 december 2021. Den huvudsakliga 

konsekvensen av förslaget är att kommunen tvingas att efter given 

tidpunkt producera detaljplaner med stöd av programvara som kan 

uppfylla kraven i föreskrifterna.  

 

Dals-Eds kommun ser positivt på digitalisering och har tagit ett kliv in 

i den digitala samhällsbyggnadsprocessen genom att besluta om en 

digital översiktsplan. Dals-Ed har däremot inte tillämpat digitala 

detaljplaner även om befintliga detaljplaner finns digitalt inscannade.  

Av förslaget framgår att föreskrifter och allmänna råd gällande digitala 

planer enbart ska tillämpas för nya planer, alternativt till viss del vid ändring 

av befintliga planer. I dagsläget tar kommunen in konsulthjälp vid 

framställning av detaljplaner och kommunen har ingen egen programvara.         

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse utredare 2020-01-30                                                      

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan samt förslag till 

Boverkets allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan         

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att avstå från att yttra sig gällande förslag till 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan samt i förslag till 

Boverkets allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan. 

      

Expedieras till 

remiss@boverket.se 
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§ 26 Dnr 2020-000046 040 

Kommuninvest föreningsstämma 16 april 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Inbjudan har inkommit till Kommuninvests föreningsstämma är den 16 april 

2020. Kommunstyrelsen har att ta ställning till vem som ska utses att vara 

ordinarie ombud respektive ersättare.     

      

Beslutsunderlag 

Inbjudan till föreningsstämman 16 april 2020. 

      

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att utse Annika Lännhult som ordinarie 

ombud till Kommuninvests föreningsstämma. 
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Hållbarhetscontroller 
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§ 27 Dnr 2020-000034 000 

SmåKoms årsstämma och rikskonferens 22-24 april 2020 

Sammanfattning av ärendet 

SmåKoms årsstämma och rikskonferens hålls den 22-24 april 2020 i Rättvik 

och Dals-Eds kommun har möjlighet att medverka.  

      

Beslutsunderlag 

Inbjudan samt preliminärt program 

      

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att utse kanslichef samt Elisabet Forsdahl        

(C) från kommunstyrelsen som Dals-Eds kommuns representanter vid 

SmåKoms årstämma och rikskonferens 2020.  
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SmåKom                            

Kanslichef                                  

Elisabet Forsdahl  
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§ 28 Dnr 2017-000197 700 

Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel 

mellan Dals-Eds kommun och Västra Götalandsregionen 

samt avtal gällande hjälpmedel som utgör grundutrustning i 

kommunala vårdgivares egna verksamheter 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen godkänner 2017-02-25 § 12 ett tidsbegränsat 

samarbetsavtal med Västra Götalands Regionen (VGR) med start           

2017-01-01 – 2020-09-30 för försörjning av personliga hjälpmedel.  

Inkommande tilläggsavtal från VGR syftar till att möjliggöra tillgång till ett 

gemensamt produktsortiment av hjälpmedel för VGR och kommuner i 

Västra Götaland oavsett om produkten är personligt förskriven eller utgör 

grundutrustning. För Dals-Eds kommun är det en fördel att denna möjlighet 

till ett gemensamt sortiment finns, då det bidrar till en god 

produktkompetens hos kommunens personal som använder och hanterar 

dessa hjälpmedel.  

Socialnämnden behandlar 2020-02-25 § 12 ärendet och antar för sin del 

tilläggsavtalet och överlämnar beslutsförslag till kommunstyrelsen att teckna 

avtal med Västra Götalands Regionen. 

     

Beslutsunderlag                     

Avtal gällande hjälpmedel som utgör grundutrustning i kommunala 

vårdgivares egna verksamheter 

Tjänsteskrivelse Bitr. enhetschef Hemsjukvården 2020-02-06   

       

Kommunstyrelsens beslut 

     -     Kommunstyrelsen beslutar att teckna avtal med Västra Götalands  

           Regionen som möjliggör för kommunen att köpa och hyra   

           grundutrustning samt beställa service enligt förutsättningarna i detta  

           avtal.       

                                                                                        

     -     Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunstyrelsens  

           ordföranden att underteckna avtalet. 

 

Expedieras till 

Västra Götalandsregionen                          

SN 
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§ 29 Dnr 2018-000078 020 

Motion - Utökad feriepraktik för ungdomar 16-17 år 

Sammanfattning av ärendet 

En motion inkom 2018-03-07 från Lars-Inge Fahlén (S) avseende 

möjligheten att erbjuda alla ungdomar 16-17 år möjlighet till 3 veckors 

arbete under sommaren inom kommunens arbetsområde, det vill säga 

ungdomar som går i åk 9 eller åk 1 på gymnasiet.  

Kommunstyrelsens Arbetsutskottet beslutar 2019-08-21 att uppdra till   

AMI-chefen att bereda ett underlag och därefter har AMI-chef stämt av med 

nämndsamrådet.  

Feriepraktiken har skötts inom AMIs regi sedan 1998 och konceptet uppkom 

på grund av en utmanande arbetsmarknad där ungdomarna haft svårt att 

skaffa sig sommarjobb.     

Att skapa en meningsfull aktivitet för våra ungdomar, samt att säkerställa att 

rätt ungdom hamnar på rätt praktikplats för ett gemensamt bra utbyte ställer 

krav på bland annat ledningsstruktur och information till anställda.  

Utöver kvalitet på de praktikplatser vi erbjuder ungdomarna så är en annan 

brännande fråga vilka ungdomar som insatsen ska rikta sig mot. Framförallt 

är de ungdomar med särskilda behov en grupp som lyfts fram från olika håll.  

Ungdomar med funktionshinder fick tidigare stöd från AF med att hitta en 

aktivitet, det stödet är inte lika stort i nuläget. De ungdomar som inte kommit 

in på gymnasiet utan går ett IM-program ingår sedan 2018 inte i det 

lagstiftade kommunala aktivitetsansvaret. De har därför ingen aktivitet under 

sommaren och ansvaret för dem faller på föräldrar och ett socialt nätverk 

som inte alltid existerar.                                                                                                        

AMI-chefen lämnar i tjänsteskrivelsen två förslag som har sammanställts 

inför ett eventuellt ändrat åtagande kring feriepraktiken, samt 

sammanfattning och konsekvensbeskrivning till de olika förslagen. 

 

Förslag 1 

Första förslaget är att fortsätta med samma målgrupp som vi arbetat 

med sedan 2008. I nuläget tillhandahåller vi mellan 35-40 platser för 

feriepraktik. Majoriteten av dem finns på arbetsplatser där man har en 

lång tradition av att ta emot praktikanter av olika slag, inklusive 

ungdomar. Genom att erbjuda feriepraktik endast till ungdomar i åk 9 

kan platser garanteras till alla ungdomar som söker, istället för att lotta 

eller sköta urval på annat vis.  

Förslag 2 

Det andra förslaget riktar sig till en kombinerad målgrupp av 

ungdomar i åk 9 och åk 1 och 2 på gymnasiet, samt ett antal 

behovsanpassade feriepraktikplatser för ungdomar mellan åldrarna    

16-20 år som väljs utifrån en tanke om behov och/eller utanförskap.  
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forts. § 29 

I tjänsteskrivelsen hänvisas till kommunens mål och Barnkonventionen  

samt lagen om det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). 

Ramen på 150 000 kr bedöms räcka för att täcka lönekostnaderna för 

ungdomarna inom ramen för de i tjänsteskrivelsen redovisade 

volymerna, samtidigt innebär det ett betydligt större administrativt 

arbete och mer samverkan med andra verksamheter inom kommunen 

för att göra urval, matchning och bedömningar mm. Det innebär också 

ett större ansvar för AMI i fråga om introduktioner, uppföljningar och 

fortsatt handledning och stöd. Men det skulle kunna hanteras inom 

ordinarie verksamhet under förutsättning att beslut fattas och i 

samband med det görs en viss omprioritering inom AMI. 

Information (MBL §19) har getts till Kommunal 2020-01-31 utifrån att 

praktikplatser och handledning till viss del kan komma att påverkas om man 

väljer att gå mot förslag 2. Fortsatt förhandling kan bli aktuell om beslut 

fattas kring att utöka målgruppen. 

Utifrån bakgrund och nuvarande behov görs bedömningen att feriepraktiken 

är en bra och meningsfull verksamhet. Dock finns behov av att utveckla och 

justera nuvarande arbetssätt och rutiner. Utifrån dialog framgår också ett 

ökat behov av att tillgodose behovet av sysselsättning för individer med 

särskilda behov.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2020-02-12 § 41att inte ta ställning 

till de båda förslagen vid sammanträdet utan att diskussion ska föras i 

partigrupperna och därefter återkomma till kommunstyrelsen i mars månad.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse AMI-chef           

Kommunstyrelsens beslut 

 

     -     Kommunstyrelsen beslutar att utvidga målgruppen och erbjuda  

           feriepraktik för årskurs 9 och årskurs 1 och 2 gymnasiet samt för ett  

           mindre antal med särskilda behov i åldern 16-20 år. Totalt erbjuds  

           cirka 30 platser inom feriepraktik. För den senare målgruppen ska  

           finansiering i första hand sökas externt. 
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AMI-chef 
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§ 30 Dnr 2019-000186 294 

Köpekontrakt - del av Eds Torp 1:41 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till försäljning av fastigheten del av Eds Torp 1:41 föreligger. 

Förslag till köpekontrakt av fastigheten är upprättat vilket innebär en total 

köpeskilling om 135 380 kronor.  

      

Beslutsunderlag 

Köpekontrakt – del av Eds Torp 1:41      

 

Kommunstyrelsens beslut 

     -     Kommunstyrelsen beslutar att försälja fastigheten del av Eds Torp   

           1:41i enlighet med föreliggande förslag till köpekontrakt. 

     -     Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunstyrelsens  

           ordförande att teckna köpekontraktet.      
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KS ordförande                                                                                  

Fastighetsförvaltare 
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§ 31 Dnr 9230  

Information till Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

AMI-chefen informerar från arbetsmarknadsenheten som består av 

arbetsmarknad, integration och bemanningsteam om:                                       

-  Ensamkommandeverksamheten                                                                             

-  Arbetsförmedlingens arbetsstatistik 2019                 

-  Integration och mottagande                  

-  Lönebidragsanställningar, arbetslöshet, jobb och utvecklingsgarantin         

-  Utmaningar som verksamheten står inför 2020                                              

-  Under 2020 är vi en testkommun för Samordningsförbundet BÅD-ESÅ i   

   arbetet med NNS-indikatorer, det kommer också att arbetas mer med hälsa 

 

Riksdagen har beslutat om att barnkonventionen är en ny svensk lag från och 

med 1 januari 2020. En Dalslandsgemensam utbildning anordnas den          

27 mars 2020, anmälan till kommunkansliet. 

 

Vid kommande sammanträden med kommunstyrelsen ska 

arbetsmiljöutbildning påbörjas med hjälp av HR-konsult och material från 

SKR.  

 

Samhällsbyggnadschef informerar om ärendet som gäller översyn av 

parkeringar i centrum. 
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§ 32 Dnr 14270  

Rapport från Kommunalförbunden 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande informerar om ärenden som är med på 

Fyrbodals kommunalförbund arbetsutskott 5 mars 2020 

- Årsbokslut                                        

- Kommunakademin Väst                              

- Position Väst          

      

Kommunstyrelsens ordförande informerar från Dalslands Miljö- och 

Energiförbunds samrådsmöte för två veckor sedan, med bland annat ärenden 

som strandskydd, enskilda avlopp. 
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§ 33 Dnr 38190  

 

Delegationsbeslut KS 2020-03-04 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av anmälda delegationsbeslut till 

dagens sammanträde.  
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forts. § 33 

 

Anmälan av delegationsbeslut KS 2020-03-04 

 
Delegat    Beskrivning 

 
AMI-chef Delegationsbeslut 2020-07 - Medarbetare till kommunens 

bemanningsteam - lokalvårdsenheten KS 2019:08 

AMI-chef Delegationsbeslut 2020-08 - Anställnings och lönebeslut - 

Medarbetare till kommunens bemanningsteam - 

socialförvaltningen KS 2019:03 

Kost- och städchef Delegationsbeslut 2020-09 - Anställnings- och lönebeslut - 

Kock KS 2019:06 

Teknisk chef Delegationsbeslut 2020-10 - Tjänsteskrivelse Fredrikstens 

Challenge 200606-200607 

KS ordförande Delegationsbeslut 2020-11 - Hyreskontrakt del av Dals-Ed 

Ed 1:34 - Dals-Eds Båtklubb 

KS ordförande Delegationsbeslut 2020-12 - 

Arrendeavtal/anläggningsarrende - Markanvändning Bråten 

1:63 i Dals-Ed - avtalstid 2020-01-01 - 2025-12-31 

Teknisk chef Delegationsbeslut 2020-13 - Offentlig tillställning - 

Danskväll Hultevi Håbol 200529 
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§ 34 Dnr 38191  

Meddelande KS 2020-03-04 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen tar del av meddelanden enligt utskick till dagens 

sammanträde.  

      

 


