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§ 45 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 plan för 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.  
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forts. § 45 

Revisorerna ska i revisionsberättelse bedöma om resultatet i 

årsredovisningen är förenligt med de mål för den ekonomiska förvaltningen 

som fullmäktige beslutat om i årsbudgeten. I december 2019 inträffade ett 

haveri på den server där Dals-Eds kommuns affärssystem och bokföring 

fanns sparad. Någon säkerhetskopia av data kunde inte återläsas och därför 

försvann merparten av bokföringstransaktionerna för år 2019. Således finns 

inte en fullständig bokföring för 2019 och därmed uppfyller kommunen inte 

Lag om kommunal bokföring och redovisning. 

 

Revisorerna bedömer att resultatet enligt årsredovisningen delvis är förenligt 

med de finansiella mål som fullmäktige uppställt. Avseende 

verksamhetsmålen bedöms att resultatet också delvis är förenligt med de mål 

som fullmäktige fastställt. Revisorerna riktar anmärkning mot 

kommunstyrelsen för brister i styrning och intern kontroll av verksamhet. 

Detta mot bakgrund av att kommunstyrelsen inte säkerställt att det funnits 

erforderliga backuprutiner för kommunens ekonomisystem som lett till att 

merparten av bokföringen för 2019 gått förlorad, vilket innebär att det 

därmed saknas fullständig bokföring för 2019.   

 

Kommunrevisorerna tillstyrker att kommunstyrelsens förtroendevalda 

beviljas ansvarsfrihet för 2019. Däremot avstyrker revisorerna att 

fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2019 då 

kommunstyrelsen inte presenterat tillräckliga underlag för att revisorerna ska 

kunna uttala sig om huruvida årsredovisningen är korrekt och därmed ger en 

rättvisande bild.  

 

Sedan kommunstyrelsen uppmärksammats på att serverhaveriet i Färgelanda 

kommun medfört att stora delar av finansiella data för de fyra kommunerna i 

Dalsland: Färgelanda, Bengtsfors, Mellerud och Dals-Ed, försvunnit och inte 

har kunnat återskapas fullständigt, har ett omfattande arbete nedlagts i 

kommunen för att åstadkomma en så rättvisande bild som möjligt av 

resultatet på saldonivå. Bedömning har gjorts från förvaltningen att det inte 

är rimligt att komma längre och att ytterligare försök skulle leda till orimliga 

kostnader, ytterligare förseningar i kombination med stora osäkerheter kring 

om utfallet skulle bli mer rättvisande.  

  

Beslutsunderlag 

Årsredovisning Dals-Eds kommun 2019 

Nämndernas bokslut och nämndernas behandling 

Revisionsberättelse för år 2019 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(22) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-17 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

 

forts. § 45 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige kan konstatera att det med anledning av 

serverhaveri saknas en fullständig bokföring för 2019 och ställer sig 

bakom revisorernas anmärkning mot kommunstyrelsen för brister i 

styrning och intern kontroll av verksamhet. Kommunfullmäktige kan 

också konstatera att de ansträngningar som gjorts efter serverhaveriet 

för att upprätta ett bokslut på saldonivå är rimliga och bedöms 

tillräckliga utifrån rådande förutsättningar. Kommunfullmäktige 

beslutar därför att godkänna föreliggande Årsredovisning 2019 – 

Dals-Eds kommun.   

- Kommunfullmäktige beslutar vidare, att med anledning av att 

resultatet utfaller negativt med -11,4 mkr enligt 

balanskravsutredningen, 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.  

 

 

 

Expedieras till 

Revisorerna 

Samtliga nämnder 

Ekonomichef 

Kommunchef 
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§ 46 Dnr 38819  

Revisionsberättelse för år 2019 - Dals-Eds kommun - 

Ansvarsfrihet 

Sammanfattning av ärendet 

Revisorerna ska i revisionsberättelse bedöma om resultatet i 

årsredovisningen är förenligt med de mål för den ekonomiska förvaltningen 

som fullmäktige beslutat om i årsbudgeten. I december 2019 inträffade ett 

haveri på den server där Dals-Eds kommuns affärssystem och bokföring 

fanns sparad. Någon säkerhetskopia av data kunde inte återläsas och därför 

försvann merparten av bokföringstransaktionerna för år 2019. Således finns 

inte en fullständig bokföring för 2019 och därmed uppfyller kommunen inte 

Lag om kommunal bokföring och redovisning. 

 

Revisorerna bedömer att kommunstyrelsens interna kontroll inte varit 

tillräcklig. Detta mot bakgrund av att kommunstyrelsen inte säkerställt att 

det funnits erforderliga backuprutiner för kommunens ekonomisystem som 

lett till att merparten av bokföringen för 2019 gått förlorad, vilket innebär att 

det därmed saknas fullständig bokföring för 2019. Trots de noteringar som 

görs, tillstyrker revisorerna att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse 

och nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ.  

  

Kommunfullmäktige har att ta ställning till frågan om ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret avseende kommunstyrelsen och nämnderna. 

 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2019 Dals-Eds kommun.                                             

Revisionsberättelse för år 2019 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

FOKUS-nämnden 

    -    Kommunfullmäktige beslutar att bevilja FOKUS-nämnden och  

         enskilda förtroendevalda i nämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 

Jäv            

Anna Johansson (C), Öyvind Höiberg (S), Bertil Bergendahl (SD) anmäler 

jäv och deltar inte i handläggningen av frågan om ansvarsfrihet för FOKUS-

nämnden. 
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forts. § 46 

Valnämnden 

    -    Kommunfullmäktige beslutar att bevilja valnämnden och enskilda  

         förtroendevalda i nämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 

Jäv 

Tommy Olsson (KD), Börje Holmqvist (S), Anders Bengtsson (SD), 

Andreas Nilsson anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av frågan om 

ansvarsfrihet för valnämnden.     

 

Kommunstyrelsen 

    -    Kommunfullmäktige beslutar att bevilja kommunstyrelsen och  

         enskilda förtroendevalda i styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 

Jäv 

Martin Carling (C), Christina Virevik (C), Per-Erik Norlin (S), Andreas 

Nilsson (M), Tommy Olsson (KD), Anders Bengtsson (SD), Eva A 

Johansson (C), Börje Holmqvist (S), Patrik Högfelt (L) anmäler jäv och 

deltar inte i handläggningen av frågan om ansvarsfrihet för 

kommunstyrelsen. 

 

Socialnämnden 

    -    Kommunfullmäktige beslutar att bevilja socialnämnden och enskilda  

         förtroendevalda i nämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 

Jäv 

Kenneth Gustavsson (C), Eva A Johansson (C), Catherine M Rundqvist (C), 

Britt-Marie Johansson (M), Morten Johnsen (C), Anders Bengtsson (SD) 

anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av frågan om ansvarsfrihet för 

socialnämnden. 

 

Plan- och byggnadsnämnden 

    -    Kommunfullmäktige beslutar att bevilja plan- och byggnadsnämnden    

         och enskilda förtroendevalda i nämnden ansvarsfrihet för   

         verksamhetsåret. 

Expedieras till 

Revisorerna                                    

Samtliga nämnder 
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§ 47 Dnr 38820  

Revisionsrapport - Granskning av årsredovisning 2019 - Dals-

Eds kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Revisorerna har inkommit med revisionsrapport avseende Granskning av 

årsredovisning 2018 Dals-Eds kommun. Syftet med granskningen är att ge 

kommunens revisorer underlag för sin skriftliga bedömning om 

årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god 

redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige 

beslutat.  

 

Även revisionsrapporten domineras av den hårddiskkrasch på IT-

avdelningen i Färgelanda kommun i slutet av år 2019 som innehöll finansiell 

data för bland annat fyra kommuner i Dalsland: Färgelanda, Bengtsfors, 

Mellerud och Dals-Ed. Dessa finansiella data har inte kunnat återskapas 

fullständigt och detta påverkar granskningen av respektive kommuns 

årsbokslut 2019 i hög grad. När det saknas verifikationer för de siffror som 

presenteras i respektive bokslut kan revisorerna inte med säkerhet bedöma 

dess riktighet och därmed inte heller uttala sig om den finansiella 

ställningen. Således finns inte en fullständig bokföring för 2019 och därmed 

uppfyller kommunen inte Lag om kommunal bokföring och redovisning. 

Utifrån rådande omständigheter kan därför inte revisorerna med rimlig 

säkerhet uttala sig om huruvida årsredovisningen ger en rättvisande bild av 

kommunens resultat och finansiella ställning per bokslutsdag 2019-12-31. 

Bedömningen är därför att det kan finnas en osäkerhet huruvida redovisat 

resultat ger en rättvisande bild år 2019. 

 

När det gäller verksamhetens utfall görs bedömningen, utifrån 

årsredovisningens återrapportering, att denna delvis är förenligt med 

fullmäktiges övergripande mål för verksamheten. Detta med anledning av att 

fyra av åtta verksamhetsmål är uppfyllda. 

 

Revisorerna bedömer vidare i revisionsberättelsen att kommunstyrelsens 

interna kontroll inte varit tillräcklig. Detta mot bakgrund av att 

kommunstyrelsen inte säkerställt att det funnits erforderliga backuprutiner 

för kommunens ekonomisystem som lett till att merparten av bokföringen för 

2019 gått förlorad, vilket innebär att det därmed saknas fullständig bokföring 

för 2019.   

  

Revisorerna har därför uppmanat kommunstyrelsen att säkerställa att backup 

och återläsningstest för samtliga IT- system genomförs där genomförda 

aktiviteter dokumenteras formellt.  
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forts. § 47 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige tar del av Revisionsrapport – Granskning av 

Årsredovisning 2019 Dals-Eds kommun. 

 

- Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att beakta de 

synpunkter som framställs i revisionsrapporten och i enlighet med 

ovan samt särskilt uppmaningen i revisionsrapporten om att 

säkerställa att backup och återläsningstest för samtliga IT- system 

genomförs där genomförda aktiviteter dokumenteras formellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Revisorerna 

Ekonomichef 

Kommunchef 
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§ 48 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 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-03 § 72 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till 

revidering av förbundsordningen för Tolkförmedling Väst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Tolkförmedling Väst 

AMI-chef 
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§ 49 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.  

 

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport ”Styrning och utveckling av utbildningen”                  

Handlingsplan från FOKUS-förvaltningen 2020-01-15                                             

FOKUS-nämndens beslut 2020-01-15 § 2    

Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-03 § 73 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

- 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 

FOKUS 

KSAU 
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§ 50 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 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-03 § 76 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

- 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 och 

beslut i ärendet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Tolkförmedling Väst 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

14(22) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-17 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 51 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 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-03 § 77 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige godkänner för sin del årsredovisning 2019 för 

Fyrbodals Kommunalförbund samt beviljar förbundsdirektionen 

ansvarsfrihet. 

 

 

Jäv  

Martin Carling (C) och Per-Erik Norlin (S) anmäler jäv och deltar inte i 

handläggning och beslut i ärendet.  

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Fyrbodals kommunalförbund 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15(22) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-17 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 52 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 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-03 § 85 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

- 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) och Anna Johansson (C) anmäler jäv och deltar inte i 

handläggning och beslut i ärendet. 

 

 

 

Expedieras till 

Edshus 

Valda ombud och ersättare 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

16(22) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-17 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 53 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.  

 

Kommunfullmäktige behandlar vid dagens sammanträde ägardirektiven för 

Edshus AB.  

 

Beslutsunderlag 

Ägardirektiv för Edshus Aktiebolag 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-03 § 86 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige genomför översyn av ägardirektiv för Edshus AB 

och beslutar att inte genomföra några ändringar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Edshus 

Ekonomichef 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(22) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-17 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 54 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. 

Kommunstyrelsen har 2020-06-03 § 88 beslutat 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.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från ekonomichef 2020-06-01 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-03 § 88 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar 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 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(22) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-17 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 55 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 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-03 § 80 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till Folkhälsostrategi 

2020-2023.  

  

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Folkhälsostrateg 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(22) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-17 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 56 Dnr 38818  

Meddelande KF 200617 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige tar del av meddelanden enligt utskick till dagens 

sammanträde.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(22) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-17 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 57 Dnr 8876  

Information från kommunledningen och nämnderna 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande riktar uppmaning om att vi tillsammans 

hjälps åt att upprätthålla myndigheternas rekommendationer då vi 

fortfarande befinner oss i en coronapandemi. KS ordföranden informerar om 

coronapandemins effekter på det lokala näringslivet och hur den stängda 

gränsen mot Norge påverkar.  

Socialnämndens ordförande informerar om det starka arbete som personalen 

inom vård- och omsorgsverksamheter bedriver med anledning av 

coronapandemin.  

FOKUS-nämndens ordförande informerar om internkontrollarbetet i 

nämnden, vidareutbildning bland personalen, sommarlovsvagnen som är på 

plats med start från nästa vecka på badplatsen.  

Kommunfullmäktiges ordförande ger en beskrivning av pandemiläget lokalt 

och önskar alla en trevlig sommar.  

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(22) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-17 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 58 Dnr 3719  

Övriga frågor 

Sammanfattning av ärendet 

Inga övriga frågor anmäls.  

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22(22) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-17 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 59 Dnr 4027  

Allmänhetens frågestund 

Sammanfattning av ärendet 

Inga frågor anmäls.  

 

 

 

 


