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§ 71 Dnr 2020-000030 042 

Årsredovisning 2019 Dals-Eds kommun - Bokslut 

Sammanfattning av ärendet 

Dals-Eds kommun redovisade 2019 ett resultat på -11,2 mkr, vilket jämfört 

med 2018 var en försämring med 7,5 mkr. Med ett budgeterat resultat 2019 

på  0,0 mkr så blev årets resultat -11,2 mkr sämre än vad som var budgeterat. 

Kommunen har ett krympande handlingsutrymme genom minskade likvida 

medel och en ökande låneskuld. I nuläget har kommunen en snittränta 0,40 

% och det högst sannolika är att räntenivåerna kommer att öka de närmsta 

åren. En snittränta runt 3 % är inte orealistisk och med en sådan utveckling 

så skulle det innebära en kostnadsökning med c:a 3,2 mkr per år. Detta är 

kostnader som skulle påverka resultatet och i slutändan påverka hur mycket 

kommunen kan lägga på den löpande verksamheten. 

Dals-Eds kommuns samlade investeringsvolym under 2019 uppgick till 43,0 

mkr, vilket var en minskning med 19,0 mkr eller 31 % jämfört med 2018, 

samt en minskning med 56,6 mkr eller 57 % jämfört med 2017. Den större 

volymen 2018 berodde i huvudsak på ombyggnation av skolor och 

äldreboenden samt nybyggnation av förskola. Minskningen 2019 är därför en 

naturlig utveckling då delar av dessa projekt avslutats och en succesiv 

återgång till en mera normal investeringsvolym sker under de närmaste åren.  

Förändring av befolkningens storlek och struktur utgör över tid den 

viktigaste påverkansfaktorn för kommunens ekonomi och verksamhet. 

Kommunen hade 4813 invånare per 31 december 2019, vilket mycket 

glädjande är en ökning med 7 personer jämfört med 2018. Ökningen beror 

på ett positivt flyttnetto. Jämfört med 2018 minskade utflyttningen och störst 

positiv avvikelsen mot prognosen över befolkningsantalet finner vi i 

åldersgrupperna 19-24 och 45-64 år. Totalt flyttade 249 personer till 

kommunen och 219 från kommunen, vilket ger ett flyttnetto på +30. Precis 

som året innan föddes det 45 barn. Antalet personer som avled var 64 vilket 

är 7 fler än 2018. Sammantaget ger detta ett födelsenetto (antalet födda 

minus döda) under året på - 19 personer. 

Årets resultat innebar att kommunens ekonomiska marginal försämrats 

jämfört med nivån vid ingången av året och sett över den senaste 

treårsperioden ligger den genomsnittliga resultatnivån lägre än vad det 

finansiella målet anger. 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 
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forts. § 71 

plan för en långsiktigt hållbar budget som bland annat lett till framtagande av 

Strategi för LEV (Långsiktigt hållbar ekonomi och verksamhet) samt ny 

ledningsfilosofi i form av Tillitsbaserad styrning.  

 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning Dals-Eds kommun 2019 

Nämndernas bokslut och nämndernas behandling 

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att för sin del godkänna förslag till 

årsredovisning 2019 för Dals-Eds kommun och överlämna 

densamma till kommunfullmäktige och kommunens revisorer. 

 

Beslutsförslag 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige, att med anledning av 

att resultatet utfaller negativt med -11,4 mkr enligt 

balanskravsutredningen, besluta att ange synnerliga skäl till att inte 

återställa det negativa balanskravsresultatet. Skälen grundar sig på 

kommunens medvetna strategi att arbeta med en långsiktigt hållbar 

ekonomi och verksamhet (LEV), som Kommunfullmäktige beslutade 

om 2017. Detta omställningsarbete innebär bland annat att 

förvaltningen nu arbetar både som en utvecklings- och en 

förvaltningsorganisation vilket medför att kommunen under några år 

dels har utökade personella resurser som arbetar med 

organisationsutveckling dels att kommunchefens ledningsgrupp till 

mer än hälften av tiden lägger sina resurser på omställningsarbetet. 

Detta arbete har redan fått positiv effekt på 

nettokostnadsutvecklingen och ett återställande av 2019 års negativa 

balanskravsresultat skulle försvåra det långsiktiga omställningsarbete 

som pågår.  
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KF 
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§ 72 Dnr 2019-000294 000 

Förslag till ny förbundsordning - Tolkförmedling Väst 

Sammanfattning av ärendet 

Från och med januari 2019 är Dals-Eds kommun medlem i förbundet. 

Direktionen i Tolkförmedling Väst har nu beslutat om ett förslag till ny 

förbundsordning. Förslaget översänds till befintliga medlemmar och 

ansökande kommuner för godkännande av den nya förbundsordningen. 

Beslutet måste fattas i respektive fullmäktige senast 2020-09-30. 

 

Förslag till ny förbundsordning har arbetats fram och anpassats till 

förbundets organisation. Förslaget innehåller justeringar kring disposition 

samt i avseende att Västra Götalandsregionen ersatts av Region Västra 

Götaland genomgående. I övrigt i stort inga nya delar med undantag för del 

av § 17 kring informationen till förbundets medlemmar.   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse AMI-chef 2020-04-24 

Förbundsordning Tolkförmedling Väst 

 

Beslutsförslag 
- Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till 

revidering av förbundsordningen för Tolkförmedling Väst. 
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§ 73 Dnr 2020-000022 600 

Revisionsrapport - Styrning och utveckling av utbildningen 

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med granskningen är att bedöma om FOKUS-nämnden vidtar 

tillräckliga åtgärder för att säkerställa att eleverna klarar godkända betyg. 

Den samlade bedömningen är efter genomförd granskning att nämnden inte 

vidtar tillräckliga åtgärder för att säkerställa att eleverna klarar godkända 

betyg.        

FOKUS-förvaltning har på uppdrag av nämnden sammanställt en 

handlingsplan med vidtagna åtgärder med anledning av granskningen. 

FOKUS-nämnden beslutar 2020-01-15 § 2 att överlämna föreliggande 

handlingsplan som svar på den genomförda granskningen.  

Kommunstyrelsen arbetsutskott har tidigare behandlat rapporten och beslutat 

avvakta revisorernas återkoppling på handlingsplanen samt uppdragit åt  

kommunchefen att lämna ett tjänsteutlåtande.      

 

Förvaltningschefen FOKUS finns på plats för att föredra handlingsplan kring 

den kritik som lyfta fram i rapporten.  

    

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport ”Styrning och utveckling av utbildningen”                  

Handlingsplan från FOKUS-förvaltningen 2020-01-15                                             

FOKUS-nämndens beslut 2020-01-15 § 2    

      

Beslutsförlag 

- Kommunfullmäktige tar del av revisionsrapporten Styrning och 

utveckling av utbildningen och FOKUS-nämndens handlingsplan utifrån 

rapporten. Kommunfullmäktige uppdrar åt FOKUS-nämnden att 

redovisa resultatet av åtgärderna i handlingsplanens inför 

kommunstyrelsen under 2020.  

 

 

Expedieras till 

KF 
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§ 74 Dnr 2019-000255 290 

Utredning Hagaskolans kök och matsal  

Sammanfattning av ärendet 

Hagaskolans kök är i akut renoveringsbehov. Fastighetens inredning är i ett 

sådant dåligt skick att det snart inte är möjligt för kostenheten att utföra sitt 

uppdrag. Livsmedelssäkerheten och tillagningsmöjligheterna begränsas av 

kökets/lokalens dåliga underhåll. Det eftersatta underhållet på fastigheten 

beror delvis på att det inte tagits något beslut om hur den framtida 

måltidsverksamheten på Hagaskolan skall se ut.  

Kommunstyrelsen har tidigare uppdragit åt samhällsbyggnadsförvaltningen 

att genomföra en noggrannare utredning för kostnader både gällande 

renovering och nybyggnation, samt se över lämplig placering för nytt 

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

vilka behov som finns för att nyttja lokalen utöver skoltid, exempelvis vid 

evenemang osv. Köket skall vara utformat så att man ska kunna laga maten 

mer från grunden än idag. Dessutom ska packning av mat kunna ske för 

vidare leverans till äldreomsorgen. 

Dals-Eds kommun bedriver för närvarande sex stycken tillagningskök; 

Hagaskolans kök, Edsgärdets kök, Snörrums kök, Fågelvägens kök, Haga 

FSK kök och Utsiktens kök. För att försörja skola och omsorg med mat 

produceras årligen ca 300 000 portioner i kommunens kök. Skolluncher 

serveras 175 dagar om året och omfattar endast lunchmåltid. För 

fritidsverksamheten och förskolan tillkommer frukost och mellanmål som 

serveras 240 dagar om året. Mat till vårdtagare inom omsorgen omfattar 

frukost, lunch, dessert och middag under årets alla dagar. 

Efter avstämning i kommunstyrelsens arbetsutskott kring beredningen av 

ärendet, har föreliggande utredning landat i följande alternativ som 

förutsätter en sammanslagning av Hagaskolans och Edsgärdets kök: 

1. Köket är kvar på samma plats som idag, fastigheten renoveras och det 

byggs till en mindre del för packning av mat för att klara matlagning och 

packning och utkörning av mat till äldreomsorgen. 

2. Nybyggnation av kök, serveringslokal och utrymme för packning av mat 

för utkörning till äldreomsorgen. Byggnaden anpassas för att vara flexibel 

och ha möjlighet att användas vid event samt kunna nyttjas som tillfälliga 

skollokaler vid behov. 

3. Renovering av befintlig matsal och tillbyggnation av ny köksdel som 

sammanbyggs med en sluss till matsalen och med samma funktion som 

alternativ 2. 
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forts. § 74 

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen 

att projektera för en renovering av befintlig matsal, rivning av befintlig 

köksutbyggnad samt tillbyggnation av en ny köksdel i anslutning till 

befintlig matsal. Finansiering av projekteringen om 3,1 mkr ska ske 

genom investeringsmedel för Hagaskolans kök och matsal.  

- Kommunstyrelsens uppdrar åt samhällsbyggnadschef att i dialog med 

ekonomichef och utifrån projekteringsunderlag, bereda beslutsunderlag 

beträffande finansiering för projektet inför beslut i kommunfullmäktige.  
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Samhällsbyggnadschef 

Ekonomichef 
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§ 75 Dnr 2018-000368 212 

Samråd - Ny översiktsplan för Melleruds kommun  nu - 2030 

Sammanfattning av ärendet 

Melleruds kommun har tagit fram förslag till ny översiktsplan, vilken var på 

samråd vid årskiftet 2018/2019. Kommunstyrelsen beslutade 2019-02-06 § 

15 att Dals-Eds kommun inte hade något att erinra på förslaget till ny 

översiktsplan.  

 

Melleruds kommun har sammanställt och besvarat inkommande synpunkter 

från samrådet i en samrådsredogörelse och därefter justerat förslaget. I 

förslag till ny översiktsplan för Melleruds kommun framhävs en särskild vikt 

av fritid, natur, infrastruktur, attraktiva boenden, lokala näringar och 

mötesplatser. Dals-Ed och Dalslandskommunerna nämns i översiktsplanen 

som befintliga samarbetspartner, främst inom kommunikation, besöksnäring, 

utbildning, arbetsmarknad och hållbarhet, samt som samarbetspartners för 

framtida utveckling. Förslaget ställs ut under perioden 2020-04-15 - 2020-

06-10 och Dals-Eds kommun har bjudits in till att lämna synpunkter.  

 

Tjänsteskrivelse från utredare Kanslienheten föreligger med bland annat 

bedömning om att förslaget till ny översiktsplan för Melleruds kommun inte 

ger någon negativ påverkan för Dals-Eds kommun.  

 

Beslutsunderlag 

Kungörelse om utställning för ny översiktsplan Mellerud kommun 

Förslag till ny översiktsplan Mellerud kommun 

Tjänsteskrivelse utredare Kanslienheten, 2020-05-07 

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Dals-Eds kommun har inget att erinra mot översiktsplan för 

Melleruds kommun nu-2030.  

 

- Kommunstyrelsen önskar Melleruds kommun lycka till i det fortsatta 

utvecklingsarbetet med den gedigna översiktsplanen och ser 

framemot fortsatt god kommunsamverkan i framtiden.  

 

 

Expedieras till 

Melleruds kommun 

Utredare kanslienheten 
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§ 76 Dnr 2020-000115 615 

Årsredovisning 2019 för Tolkförmedling Väst 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutar 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 2019.   

Direktionen har beslutat godkänna årsredovisningen för 2019 och översänder 

den till medlemmarna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet. 

 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2019, Tolkförmedling Väst 

Revisionsberättelse 2019 

Internkontrollrapport 

 

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2019 för 

Tolkförmedling Väst samt beviljar direktionens ledamöter 

ansvarsfrihet.  

 

Jäv 

Christina Virevik (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av 

ärendet.  
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§ 77 Dnr 2020-000121 042 

Årsredovisning 2019 - 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 2019 för Fyrbodals kommunalförbund föreligger.   

 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning Fyrbodals kommunalförbund 

Granskningsrapport och revisionsberättelse 2019 

Förbundsdirektionen protokoll 2020-04-02 § 19 

 

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige godkänner för sin del årsredovisning 2019 för 

Fyrbodals Kommunalförbund samt beviljar förbundsdirektionen 

ansvarsfrihet. 
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§ 78 Dnr 2020-000122 214 

Remiss - Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd 

om planbeskrivning 

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. Ett problem med den digitala 

samhällsbyggnadsprocessen är att olika tekniska lösningar och olika struktur 

och lagring på digital information i detaljplaner tillämpas. Det finns därför 

ett stort behov av att kunna överföra informationen i detaljplaner digitalt 

mellan olika aktörer. 

 

Boverket har fått i uppdrag att ta fram förslag på föreskrifter till 4 kap. plan- 

och bygglagen (PBL) och dessa har delats in i två olika föreskrifter där det 

första avser detaljplan och det andra avser planbeskrivning. KS 2020-03-04 

§ 25 beslutade att avstå från yttrande gällande det första förslaget och nu har 

det andra förslaget sänts ut på remiss. 

 

Tjänsteskrivelse från utredare kanslienheten föreligger med bland annat 

bedömning om att Dals-Eds kommun ser positivt på digitalisering och har 

tagit ett kliv in i den digitala samhällsbyggnadsprocessen genom att besluta 

om en digital översiktsplan. Digitala detaljplaner skulle underlätta 

handläggningen vid exempelvis bygglov.  

 

Beslutsunderlag 

Remiss och konsekvensbeskrivning - Förslag till Boverkets föreskrifter och 

allmänna råd om planbeskrivning 

Tjänsteskrivelse utredare kanslienheten, 2020-05-05 

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att Dals-Eds kommun avstår att yttra sig 

gällande förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om 

planbeskrivning. 

 

 

Expedieras till 

Boverket 
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§ 79 Dnr 2020-000128 040 

Planeringsmodul för resursplanering i grundskolan - Stratsys 

Sammanfattning av ärendet 

Arbete med resurseffektivitet i kombination med att behålla eller höja 

kvaliteten är en viktig men svår utmaning för grundskolan. I detta arbete har 

grundskolan under våren 2020 fått möjligheten att prova Stratsys 

produkt/modul Resursplanering som är ett planerings- och prognosverktyg 

för grundskolan. I denna planeras skolorganisationen utifrån lagkrav om 

given undervisningstid för eleverna, att undervisning planeras och bedrivs av 

legitimerade och ämnesbehöriga lärare samt utifrån en given budget för 

skolan. Resursplanering ger rektor förutsättningar att planera och simulera 

olika skolorganisationer för att kunna optimera resurser på ett pedagogiskt 

och hållbart sätt. 

 

Tjänsteskrivelse från ekonomichef föreligger med förslag till finansiering för 

verktyget. Då Stratsys är ett kommungemensamt verktyg för planering och 

uppföljning så ligger systemägarskapet för verktyget under KS och 

ekonomichefen. Det innebär att eventuella tillkommande moduler, 

förändringar i uppsättning etc ska ske i dialog med systemägaren så att 

uppsättning och modell håller ihop och att finansiering finns centralt för 

tillkommande engångskostnader samt löpande licenskostnader. 

 

Utifrån att detta även handlar om en finansiering som ska ske genom den 

verksamhet/nämnd som har nytta av modulen så har ärendet beretts i 

FOKUS-nämnden. FOKUS-nämnden har i beslut 2020-04-29 § 41 beslutat 

att finansiera kostnaden för Stratsys Resursplanering för grundskolan genom 

att den årliga licenskostnaden motsvarande 51 840 kr/år sker genom 

effekthemtagning till följd av att nyttja verktyget. 

 

Detta innebära i praktiken att FOKUS-nämndens budgetram minskas och 

samtidigt att KS budgetram ökas med motsvarande belopp som den årliga 

licenskostnaden (51 840 kr) från och med år 2021. Initialkostnaden år 1 

(2020) avseende modullicens samt implementering om totalt 299 000 kronor 

föreslås tas som en investeringsutgift med finansiering av kommunstyrelsens 

objektsreserv. Avskrivning kommer sedan att ske på nyttjandeperioden och 

belasta ekonomienheten under KS. 

 

Beslutsunderlag 

FOKUS-nämnden protokoll 2020-04-29 § 41 

Tjänsteskrivelse ekonomichef 2020-05-19 
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forts. § 79 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar: 

- att köpa in Stratsysmodulen Resursplanering för grundskolan och att 

finansering av den löpande licenskostnaden från och med 2021 sker 

genom effekthemtagning inom grundskolan. Med hänvisning till 

budgetberedningen föreslås att omfördelning av budgetram mellan 

FOKUS-nämnden och KS görs med 51 840 kronor från och med 

2021.  

- att initialkostnaden år 2020 om totalt 299 000 kronor tas som en 

investeringsutgift med finansiering genom kommunstyrelsens 

objektsreserv.  
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§ 80 Dnr 2020-000140 008 

Folkhälsostrategi 2020-2023 

Sammanfattning av ärendet 

Folkhälsorådet i Dals-Ed har prioriterat några områden i folkhälsoarbetet för 

varje mandatperiod. Utifrån dessa prioriteringar har sedan insatser formats 

av förvaltningar och verksamheter. Folkhälsorådet anser att prioriteringar 

och principer för framtagande av folkhälsoinsatser hädanefter bör antas av 

Kommunfullmäktige. Det är Folkhälsorådets åsikt att en strategi skulle göra 

folkhälsoarbetet mer tydligt för både politiker, medarbetare och invånare.   

 

Förslag till strategi föreligger där det finns tre utvalda fokusområden som är 

framtagna utifrån de utmaningar och behov som finns i ett folkhälso- 

perspektiv: att stimulera till studier, främja goda levnadsvanor och stimulera 

psykisk hälsa. Strategin beskriver också processen för hur vi arbetar fram bra 

folkhälsoinsatser. Tanken är att strategin kompletteras med en mall för 

insatsförslag och ett dokument som beskriver läget av respektive 

fokusområde, så att det är möjligt att följa utvecklingen av dessa. Dessa två 

dokument är föränderliga under beslutsperioden och läggs därför vid sidan 

om strategin.   

 

Beslutsunderlag 

Förslag till Folkhälsostrategi 2020-2023 

Tjänsteskrivelse folkhälsostrateg, 2020-05-12 

 

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till Folkhälsostrategi 

2020-2023.  
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§ 81 Dnr 2020-000139 214 

Avgränsningssamråd - ny detaljplan för en 

omlastningsterminal inom fastigheten Vången 1:80 m.fl - 

Bengtsfors kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Bengtsfors kommun har med anledning av framtagande av ny detaljplan för 

omlastningscentral för virke i Bäckefors inbjudit Dals-Eds kommun till 

avgränsningssamråd enligt 6 kap. 9 § miljöbalken (MB). Samrådet avser 

avgränsning av detaljeringsgrad för miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 

 

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för att bygga en 

omlastningsterminal för virke, vilken ska möjliggöra omlastning och lagring 

av virke från lastbil för vidaretransport till industrier via järnväg. Planen 

kommer även möjliggöra lagring av aska och möjlighet till 

dagvattenhantering för att kunna hantera lakvatten från virket och lagrad 

aska. Detaljplanen omfattar fastigheterna VÅNGEN 1:20; 1:23; 1:80 samt 

ÖDSKÖLT 1:5 i Bengtsfors kommun. 

 

Terminalen är placerad ca 2,5 km öster om Dals-Eds kommun och är tänkt 

att nyttjas året runt och näst intill dygnet runt (04-22) utan inskränkningar. 

För att den planerade anläggningen inte ska orsaka trafikstörningar på 

Trafikverkets spår ställer myndigheten krav på att tåget i sin helhet ska 

kunna köras in på virkesterminalen utan stopp på Trafikverkets anläggning. 

Behov finns att lyfta över ca 300 000 ton virke från landsvägstransport till 

järnväg vilket motsvarar 6 000 lastbilslaster per år. I dagsläget räknar Södra 

Skogsägarna med att ca 27 lastbilsleveranser per dag samt 1-2 tågavgångar 

per dag, 5-7 dagar i veckan kommer att hanteras inom anläggningen. 

 

Delar av terminalen kommer av höjdskäl att behöva sänkas upp mot 

3,5 m jämfört med dagens marknivå. Virkesterminalen ansluts direkt 

med anslutningsväxel och skyddsväxel till Trafikverkets spår. Mellan 

terminalen och skyddsväxeln finns ett 570 m långt förbindelsespår. En 

infartsväg byggs från länsväg 172 vilken breddas med en 

vänstersvängfil mot mätstation. Före mätstation ska det finnas en 

uppställningsplats för 3 fullånga lastbilar. Området kommer att 

stängslas in. 

 

Tjänsteskrivelse från utredare kanslienheten föreligger. Det är viktigt att 

hänsyn till trafiksäkerheten vägs in i bedömningen och planens utformning 

och eventuellt kan behov av en trafiksäkerhetsutredning finnas. Av förslaget 

framgår att väg 172 kommer att breddas med ett vänstersvängfält, men det 

framgår inte hur utfart från området ska ske. Förutsatt att utfart kan ske på 
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ett säkert sätt görs bedömningen att Bengtsfors kommun fått med de punkter 

som anses kunna utgöra betydande miljöpåverkan.   

 

Beslutsunderlag 

Underlag avgränsningssamråd Bäckefors detaljplan – Bäckefors terminalen  

Tjänsteskrivelse utredare kanslienheten, 2020-05-14 

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar yttra i ärendet att Dals-Eds kommun inte 

har något att erinra mot avgränsning MKB avseende detaljplan för 

omlastningsterminal inom Vången 1:80 m.fl. Kommunstyrelsen 

önskar dock att Bengtsfors kommun beaktar de 

trafiksäkerhetsaspekter som utredare framhåller i tjänsteskrivelse 

samt vikten av att inte trafikflödet stoppas upp på riksväg 172.  
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§ 82 Dnr 2020-000141 000 

Årsstämma 2020 - Inera AB  

Sammanfattning av ärendet 

Ineras årsstämma äger rum den 17 juni 2020 kl. 10.00-11.00 i Ineras lokaler, 

på Tjärhovsgatan 21 i Stockholm, lokal Dinera.   

 

Ineras årsstämma föregås av ägarrådet som genomfördes den 13 maj 2020. 

Ägarrådet fastställer ägardirektiv, styrelse, verksamhetsinriktning och 

rambudget inför bolagsstämman den 17 juni 2020. Observera att ägarna i 

aktieägaravtalet förbundit sig att på bolagstämman rösta helt i enlighet med 

de beslut och val som sker vid ägarrådet. Det är därmed vid ägarrådet som 

ägarna i första hand utövar ägarstyrningen över Inera.  

 

Inera rekommenderar därför ägarna ur effektivitetssynpunkt att endast 

prioritera deltagande på ägarrådet. Inera kommer inte erbjuda en årsstämma 

med deltagande och röstförfarande på distans och det finns begränsad 

möjlighet att delta på plats. Deltagande vid årsstämman genomförs med 

fördel genom ombud. Teresa Hansson, koncerncontroller, SKR Företag, 

föreslås företräda kommunerna vid årsstämman om så önskas.   

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar utse Teresa Hansson, koncerncontroller, 

SKR Företag, som ombud för Dals-Eds kommun på årsstämman 

2020 för Inera AB.  
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§ 83 Dnr 2020-000142 500 

Remisser kollektivtrafik från Västra Götalandsregionen - 

Hållbara resor i Västra Götaland, trafikförsörjningsprogram 

2021-2025, Målbild tåg 2028, Utvärdering av 

samverkansformer för kollektivtrafiken i Västra Götaland 

Sammanfattning av ärendet 

Västra Götalandsregionen ansvarar för att regelbundet i ett 

trafikförsörjningsprogram fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken. 

Kollektivtrafiknämnden har under 2019 arbetat fram ett förslag till nytt 

trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland; Hållbara resor i Västra 

Götaland, trafikförsörjningsprogram 2021–2025. 

Kollektivtrafiknämnden har också genomfört en utredning av utvecklingen 

av tågtrafiken med fokus på delmål 2028 inom Målbild Tåg 2035, 

kompletterat med storregional busstrafik. Utredningen har lett till ett förslag 

till målbild; Målbild tåg 2028. 

Samverkansformerna för kollektivtrafik i Västra Götaland finns beskrivna i 

dokumentet ”Samverkansformer för kollektivtrafiken i Västra Götaland”. 

Beredningen för hållbar utveckling (BHU) har sedan tidigare beslutat att 

samverkansformerna ska utvärderas senast under 2020. Utvärderingen består 

i ett antal frågor som kollektivtrafiknämnden önskar svar på. Utvärderingen 

ligger sedan till grund för eventuella revideringar av samverkansformerna, 

som i så fall lyfts för ställningstagande i BHU. 

Fyrbodals kommunalförbund avser att sammanställa ett gemensamt 

remissvar från kommunerna och sista dag för kommunerna att lämna in 

synpunkter till förbundet är den 19 juni. Beslut om det gemensamma 

remissvaret fattas i Fyrbodals direktion den 24 september. Den 30 september 

är sista dag för remiss till VGR.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunstrateg 2020-05-28 

  

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom kommunstrategens 

tjänsteskrivelse som sitt eget yttrande för remisserna.  

   

Expedieras till 

Fyrbodal 

Kommunstrateg 
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§ 84 Dnr 2020-000086 800 

Evenemangsmedel 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Föreningar och företag har även i år sökt evenemangsmedel och 

ansökningarna har sammanställs av fritids- och kulturchef.                         

På grund av den aktuella situationen med Coronapandemin är det svårt att 

överblicka sommarsäsongens aktiviteter och kommunstyrelsen beslutade 

därför 2020-04-01 § 39 att tillsvidare avvakta med beslut om fördelning av 

evenemangsmedlen, dock kan planeringen av sommarlovsaktiviteter fortsätta 

som planerat. Därefter har flera lokala evenemang ställts in på grund av 

pandemin. Kultur och fritid har kommunicerat med flera av de som ansökt 

om evenemangsmedel och har även genomfört en enkät till föreningarna om 

hur pandemin påverkat deras verksamheter och vilka konsekvenser det fått. 

Enkäten redovisas vid dagens sammanträde.  

I samband med planeringen av sommarlovsaktiviteterna, har kultur och fritid 

identifierat de behov som finns i år av aktiviteter. För att fortsätta 

kommunens satsning på Lilla Lee som samlingspunkt för barn och unga i 

sommar krävs dels 50.000 kronor för personalkostnader till 

aktivitetsledare/handledare och dels 30 000 kronor genomförandet av 

aktiviteter som en del i sommarlovsprogrammet. Med dessa medel har 

kommunen möjliget att genomföra liknande aktiviteter som föregående år.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kultur- och fritidschef 2020-05-05 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att använda totalt 80 000 kronor från årets 

evenemangsmedel för genomförande av sommarlovsaktiviteter enligt 

kultur- och fritidschefens tjänsteskrivelse ovan. 

- Kommunstyrelsen beslutar att delegera år kommunstyrelsens 

arbetsutskott att fördela resterande medel ur årets anslag för 

evenemangsmedel.  

 

 

Expedieras till 

Kultur- och fritidschef 
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§ 85 Dnr 2020-000143 042 

Årsredovisning Edshus 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen tar del av Edshus AB:s årsredovisning, revisionsberättelse 

och granskningsrapport. Resultatet för år 2019 är positivt och uppgår till 3 

051 kkr. Låg vakansgrad och låg räntenivå påverkar resultatet positivt.  

 

Kommunstyrelsen har att föreslå kommunens ombud vid årets bolagsstämma 

i Edshus AB. Ombudet befullmäktigas, att vid Edshus AB:s bolagsstämma 

fatta beslut i enlighet med revisorernas förslag i revisionsberättelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Edshus AB:s årsredovisning 2019 

Revisionsberättelse, PWC auktoriserad revisor. 

Granskningsrapport, lekmannarevisor utsedd av fullmäktige 

 

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige beslutar att för sin del godkänna Edshus AB:s 

årsredovisning för 2019.  

 

- Kommunfullmäktige beslutar att utse Kenneth Bergslätt (M) till 

kommunens ombud och Börje Holmqvist (S) som dennes ersättare 

vid årets bolagsstämma i Edshus AB. 

 

Ombudet befullmäktigas, att vid Edshus AB:s bolagsstämma fatta 

beslut i enlighet med revisorernas förslag i revisionsberättelsen. 

      

Jäv 

Andreas Nilsson (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i 

ärendet. 
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§ 86 Dnr 2020-000152 003 

Särskilt ägardirektiv för Edshus AB - översyn 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige antog 2010-11-24 § 83 nytt ägardirektiv för Edshus AB 

mot bakgrund av ny lagstiftning som bland annat kräver mer av 

affärsmässighet i verksamheten samtidigt som kravet på samhällsnytta 

kvarstår.  

 

I samband med behandling i kommunfullmäktige 2010-11-24 § 83 av 

ärendet fastställs rutin om att ägardirektiven, ska behandlas för översyn 

årligen i samband med årsredovisningen.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott granskar vid dagens sammanträde 

ägardirektiven för Edshus AB.  

Beslutsunderlag 

Ägardirektiv för Edshus Aktiebolag 

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige genomför översyn av ägardirektiv för Edshus AB 

och beslutar att inte genomföra några ändringar.  
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§ 87 Dnr 2020-000146 298 

Hyreslättnader med anledning av coronapandemin 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadschefen redovisar förslag till riktlinjer för hyreslättnader 

för vissa företag som beräknas drabbas särskilt hårt av coronapandemin och 

dess konsekvenser. Staten bidrar med del av intäktsbortfallet om kommunen 

bidrar på motsvarande sätt.  

 

Beslutsunderlag  

Riktlinjer för hyreslättnader med anledning av coronapandemin – förslag 

samhällsbyggnadschef 

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar godkänna riktlinjer för tillfälligt nedsatt hyra 

i samband med Coronapandemin samt därmed det intäktsbortfall som 

riktlinjerna innebär. Kommunstyrelsen beslutar vidare att i det fall 

staten fortsätter med sin del av stödet, fortsätter även kommunens stöd 

på motsvarande sätt.  
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§ 88 Dnr 2020-000161 045 

Utökad checkkredit samt nyupplåning med anledning av 

coronapandemin 

Sammanfattning av ärendet 

Under år 2015 färdigställdes nybyggnationen av förskola Haga. Totala 

investeringsutgiften på 14,8 mkr finansierades med egna medel. Bland annat 

utifrån kommunens negativa resultat under 2019 samt behovet av att under 

rådande Coronapandemi stötta det lokala näringslivet så finns ett kortsiktigt 

behov av att tillfälligt förstärka kommunens likviditet. Initialt innebär det att 

höja checkräkningskrediten från 15 till 25 mkr.  

Tjänsteskrivelse från ekonomichef 2020-06-01 föreligger. Bedömningen på 

lång sikt är att upplåning behöver göras av tidigare gjorda investering 

avseende nybyggnation av förskola Haga med avdrag för gjorda 

avskrivningar. Detta skulle innebära en nyupplåning på 13 mkr och ligga 

inom ramen för kommunfullmäktiges finansiella mål om möjlig upplåning 

vid stora och långsiktiga investeringar. Det vill säga där det är rimligt att 

kostnaderna för investeringen ska bäras även av kommande generationer. I 

dessa fall ska amorteringstakten följa investeringens avskrivningsnivå. 

Vid beaktande av kommunens totala ekonomiska ställning är bedömningen 

att upplåningen ligger inom ramen för vad som är möjligt att finansiera på 

lång sikt. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från ekonomichef 2020-06-01 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att tillfälligt höja checkräkningskrediten 

från 15 mkr till 25 mkr utifrån behovet att kortsiktigt förstärka 

likviditeten fram tills dess att nyupplåning med 13 mkr har 

verkställts.  

Beslutsförslag 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om extern 

upplåning med 13 mkr avseende nybyggnation förskola Haga som 

färdigställdes år 2015, amortering ska ske i den takt som tillgångarna 

skrivs av (fn med 354.500 kronor per år) 

Expedieras till 

Ekonomichef 

Dalslands sparbank 

KF 
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§ 89 Dnr 9230  

Information till Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Anna Lärk Ståhlberg, Fyrbodals kommunalförbund och Maria Jakobsson, 

Västragötalandsregionen, introducerar RUS-förslaget (Regional 

utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030) och remissförfarandet 

kring förslaget.  

 

Katrin McCann informerar om remiss kring Hållbarhetskompassen Dalsland 

som syftar till att vara både stödjande och styrande för kommunernas 

fortsatta arbete i enlighet med FN:s globala hållbarhetsmål. 

 

Anders Bengtsson (SD) har inkommit med ett initiativärende till 

kommunstyrelsen avseende uppdrag att kartlägga och redovisa till politiken 

en ökad tydlighet när det gäller vad som är lagstadgat och inte lagstadgat. 

Ärendet bereds vidare av kommunchef inför fortsatta behandling och beslut i 

kommunstyrelsen.   
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§ 90 Dnr 14270  

Rapport från Kommunalförbunden 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande informerar om: 

- Fyrbodal och direktionsmöte den 18 juni kring bl a budget och 

verksamhetsplan för de kommande tre åren och som kommer på 

remiss till kommunerna, samt biogas med avsiktsförklaringen 

tillsammans med Västragötalandsregionen.  

- Dalslands miljö- och energiförbund har ytterligare ett sammanträde 

innan sommaren där kallelse är på väg ut och med bl a en rad 

budgetfrågor, bokslut, strandskydd, Hållbarhetskompassen, 

samverkan i krisberedskap med kommunerna.  
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§ 91 Dnr 38751  

Delegationsbeslut KS 200603 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av anmälda delegationsbeslut till 

dagens sammanträde.  
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§ 92 Dnr 38752  

Meddelande KS 200603 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen tar del av meddelanden enligt utskick till dagens 

sammanträde.  

 

 

 


