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§ 119 Dnr 2020-000016 042 

Budgetuppföljning 2020 -  Delårsbokslut Tertial 2 2020 – med 

helårsprognos 

Sammanfattning av ärendet 

Vid dagens sammanträde bereds Delårsbokslut per 31 augusti 2020, tertial 2 

med prognos för budgetutfall för helåret 2020. Prognosen för helåret 2020 

baseras på nämndernas bedömningar.                           

Efter att ha haft en ökande befolkning under åren 2013-2015 vände 

befolkningsutvecklingen under 2016 och antalet invånare minskade även 

under 2017. Under 2018 och 2019 hade kommunen en positiv 

befolkningsutveckling trots negativa prognoser. Under årets första åtta 

månader 2020 har dock befolkningen minskat med 14 invånare jämfört med 

2019 och kommunen behöver fortsätta att arbeta aktivt för att det ska vara 

attraktivt att bo i Dals-Ed. 

Rapporten för perioden januari - augusti 2020 visar ett positivt resultat på 

20,4 mkr. Prognosen för helåret 2020, som baseras på nämndernas 

bedömningar, pekar på ett positivt resultat om 8,2 mkr, vilket innebär ett 

underskott mot budget med 0,1 mkr.                                                            

Nämnderna visar ett totalt prognosunderskott mot budget på -16,2 mkr. 

Socialnämnden visar totalt en negativ avvikelse på 10,8 mkr för helåret och 

FOKUS-nämnden en negativ avvikelse på 4,1 mkr. Kommunstyrelsens 

samhällsbyggnadsförvaltning lämnar en prognos på -0,6 mkr och 

kommunledningsförvaltningen en prognos på -0,7 mkr.                                       

För finansförvaltningen prognostiseras totalt +16,1 mkr.                             

Tjänsteskrivelse från ekonomichef föreligger som redovisar kommunens 

måluppfyllelse i form av utvecklingsmål och finansiella mål. Information om 

ärendet har skett 24 september, enligt MBL § 19 och förhandling ska äga 

rum 15 oktober, enligt MBL § 11.                   

Ekonomichefens bedömning är att sammantaget är det positivt att vi klarar 

resultatmålet enligt budget, tack vare ökade statsbidrag och coronarelaterat 

stöd i övrigt. Men det är mycket problematiskt med obalanserna i 

nämnder/förvaltningar, främst utifrån komplexiteten i de underliggande 

orsakerna. Även om det finns positiva tendenser på flera håll så är vi 

medvetna om att det kommer att krävas mycket för att komma i balans.          

I budgetarbetet inför 2021 intensifieras därför tid för analys, dialog och 

nytänkande kring åtgärder.                                                                   

Utvecklingsmålen är nya och vi håller på att organisera arbetet för 

måluppfyllelse, liksom mätmetoder. Mycket i den övergripande 

utvärderingen bygger på invånarnas uppfattningar, vilket vi idag främst får 

via medborgarundersökningen vartannat år.  
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forts. § 119 

 

Personalrapporteringen kommer att utvecklas mer mot ett hälsobokslut för 

att följa upp insatserna inom arbetsmiljö, ledarskap och medarbetarskap.  

Rapporten är uppställd enligt nya riktlinjer och tillämpningen är ännu inte 

helt klar. Det samlade arbetet kring framtagandet kommer att styras upp för 

ett mer sammanhållet dokument. 

 

 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport 2020-08-31 (delårsbokslut, helårsprognos) inklusive bilagor 

med kommunstyrelsen och nämndernas delårsbokslut samt nämndsbeslut. 

      

Kommunstyrelsens beslut 

     -   Kommunstyrelsen godkänner delårsrapport för KS  

         kommunledningsförvaltning samt KS  

         Samhällsbyggnadsförvaltningens del per 31 augusti med bokslut,  

         helårsprognos, måluppföljning samt verksamhetsberättelse. 
 

     -   Kommunstyrelsen beslutar att godkänna delårsbokslut per 31 augusti,  

         tertial 2, 2020 samt prognos helåret 2020. 

    

     -  Kommunstyrelsen konstaterar att då det inte finns några centralt avsatta      

        medel för oförutsedda händelser så behöver uppkomna negativa  

        budgetavvikelser hanteras genom åtgärder i verksamheterna, på både  

        kort och lång sikt. På kort sikt ska kommunens samtliga verksamheter  

        iaktta en generell återhållsamhet, med beaktande av nödvändig balans  

        mellan kundnytta, medarbetarnytta och ekonomisk nytta. Arbetet med  

        långsiktigt hållbara åtgärder ska fortsätta, med ökad intensitet enligt  

        budgetremiss 2021 per 200902, vilken bygger på strategin för  

        långsiktigt hållbar ekonomi och verksamhet.  

 

Beslutsförslag 

     -   Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsbokslut per                       

         31 augusti, tertial 2, 2020 samt prognos helåret 2020.  

 

 

Expedieras till 

KF 
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§ 120 Dnr 2020-000017 041 

Budget och mål 2021, plan 2022-2023 – KS Budgetremiss 

Sammanfattning av ärendet 

Remiss har skickats till nämnder och förvaltningar avseende 

planeringsförutsättningar 2021, plan 2022-2023. 

I remissen ställs fyra frågor att för nämnder/förvaltningar lämna svar på 

senast 7 oktober. 

Kommunchef och samhällsbyggnadschef föredrar ärendet från respektive 

förvaltning med ett bildspel som innehåller remissens frågeställningar och 

remissvar från kommunledningsförvaltningen och 

samhällsbyggnadsförvaltningen. 

 

Budgetberedningens arbete fortsätter och vid kommunstyrelsens 

sammanträde den 28 oktober 2020 behandlas budgetförslaget.                                                                                                     

      

Beslutsunderlag                                        

Bildspel från kommunledningsförvaltningen och 

samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 

     -  Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom kommunchefen och  

        samhällsbyggnadschefens remissvar   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Ekonomichef 
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§ 121 Dnr 2020-000224 041 

Budget och mål 2022, plan 2023-2024 – Kommunplanprocessen 

år 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Budgeten ska därefter fastställas före december månads utgång. 

Kommunfullmäktige får då fastställa en annan skatte- eller avgiftssats än den 

som har bestämts tidigare. 

I kommunallagens 11 kapitel ”Ekonomisk förvaltning” anges följande 

avseende budgetprocessen: 

 

8 §   Förslag till budget ska upprättas av styrelsen före oktober månads      

        utgång. Förslag till budget för revisorernas verksamhet ska upprättas av  

        fullmäktiges presidium senast vid samma tidpunkt. 

        Om det finns särskilda skäl för det, får budgetförslaget upprättas i  

        november månad. I så fall ska styrelsen före oktober månads utgång  

        föreslå skattesatsen för den kommunalskatt eller regionskatt som ingår i  

        den preliminära inkomstskatten under det följande året. Lag (2019:835). 

9 §   Styrelsen bestämmer när övriga nämnder senast ska lämna in sina    

        särskilda budgetförslag till styrelsen. 

10 § Budgeten fastställs av fullmäktige före november månads utgång. 

        De år då val av fullmäktige har hållits i hela landet ska budgeten    

        fastställas av nyvalda fullmäktige. 

11 § Om budgeten på grund av särskilda skäl inte kan fastställas före    

        november månads utgång, ska fullmäktige ändå fastställa skattesatsen    

        och, i förekommande fall, avgiftssatsen för begravningsavgiften enligt      

        9 kap. begravningslagen (1990:1144) inom denna tid. 

 

Utifrån detta lämnas förslag till kommunplanprocess 2021 enligt 

föreliggande tjänsteskrivelse gällande plan för processen under år 2021 

avseende budget/verksamhetsåret 2022, planperioden 2023-2024.     

      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ekonomichef 2020-09-05        

  

Kommunstyrelsens beslut 

     -   Kommunstyrelsen beslutar att fastställa kommunplanprocessen år 2021  

         i enlighet med ekonomichefens tjänsteskrivelse 

Expedieras till                          

Ekonomichef 
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§ 122 Dnr 2020-000166 040 

Återbetalning av förlagslån samt inbetalning av kapitalinsats 

till Kommuninvest Ekonomisk förening 

Sammanfattning av ärendet 

Dals-Eds kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening 

(”Föreningen”). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en 

kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i 

finansieringsfrågor. 

Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda 

dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB. Kommuninvests kreditvärdighet 

bärs upp av en solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att 

göra Kommuninvest till en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och 

finansiella institutioner. 

                                                                                                                                

I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna 

omfattande 1 miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter 

finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i Kommuninvest i avvaktan på att 

kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av 

Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att 

finansiera ett separat förlagslån från Föreningen till Kommuninvest. 

Samtliga dåvarande medlemmar deltog i förlagslånen.   

 

Dals-Eds förlagslån till Föreningen uppgår per den 2020-09-11 till 600 000 

kronor, jämte ränta.    

   

Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte 

längre inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den 

tänkta funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. 

Förlagslånen har därför diskuterats internt och vid medlemssamråd. 

Diskussionerna har resulterat i att det befintliga förlagslånet från Föreningen 

till Kommuninvest har sagts upp och återbetalats till Föreningen.               

Till följd härav, och i enlighet med punkt 4.3 i Lånevillkoren, har även 

förlagslånen från medlemmarna till Föreningen sagts upp av Föreningen. 

Förlagslånen ska därför återbetalas till medlemmarna. 

 

Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital 

erbjuds samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart 

använda sin del av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen 

och således inbetala motsvarande belopp till Föreningen i form av en 

kapitalinsats.   
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forts. § 122                                                                                                 

                                                                                                                              

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en 

kapitalinsats genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två 

nivåer på denna kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. Det har 

därutöver varit möjligt att delta med en tilläggsinsats.  

 

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en 

enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla 

för samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per 

invånare för kommuner och 260 kronor per invånare för regioner, vilket 

samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån 

har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de 

kommande fyra åren enligt följande: 

 

År Kapitalinsats (kr/invånare)  Kapitalinsats  

(kommun)   (region) 

2020    900   180 

2021 1 000   200 

2022 1 100   220 

2023 1 200   240 

2024 1 300   260 

 

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i 

Föreningen minst uppgår till ovan angivna belopp.  

 

Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med 

stadgarna delta med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett 

belopp motsvarande 1 800 kronor per invånare för kommuner (360 kronor 

per invånare för regioner). 

 

Beslutsunderlag                                   

Skrivelse - Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomiska förening    

Villkoren för förlagslånen                                                                 

Tjänsteskrivelse ekonomichef 2020-09-11      

 

Kommunstyrelsens beslut 

     -   Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning att   

         kommunfullmäktige beslutar enligt ekonomichefens förslag till beslut,  

         att utse ekonomichef att för kommunstyrelsens räkning vidta de  

         åtgärder som krävs med anledning av inbetalningarna enligt beslutet  

         nedan 
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forts. § 122 

 

Beslutsförslag 

     -   Kommunfullmäktige beslutar att Dals-Eds kommun till Kommuninvest   

         ekonomisk förening (”Föreningen”) ska inbetala ett insatsbelopp om  

         1 919 600 kronor samt att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de  

         åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen 

 

     -   Kommunfullmäktige beslutar vidare att kommunstyrelsen bemyndigas   

         att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för inbetalning av  

         kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under  

         åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande  

         maximalt 1 300 kronor per invånare 

 

     -   Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen bemyndigas att utse  

         särskilt angiven person att för kommunstyrelsens räkning vidta de  

         åtgärder som krävs med anledning av inbetalningarna enligt besluten    

         ovan 

 

 

 

      

 

 

 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

KF 
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§ 123 Dnr 2020-000223 050 

Förslag till riktlinjer för direktupphandlingar 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens arbete och rutiner för upphandlingar av mindre värde, så kallad 

direktupphandling, har varit föremål för revision och där behov av en 

förbättrad dokumentation och regelverk framhölls. 

Kommunstyrelsen beslutar 2020-09-02 § 96 att uppdra till ekonomichef att 

senast till kommunstyrelsen 6 oktober 2020 ta fram förslag till riktlinjer för 

direktupphandling som tydligare specificerar de krav som ställs på regler och 

rutiner för direktupphandling. Beslut tas också om att uppdra till 

ekonomichef att se till att upphandlingsfunktionen löpande tar fram en 

sammanställning av alla utförda direktupphandlingar samt redovisa dessa 

månadsvis till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2020-09-23 § 132 att uppdra till 

upphandlare samt inköpssamordnare (upphandlarfunktionen) att återkomma 

till kommunstyrelsens sammanträde den 6 oktober 2020 med färdigställda 

riktlinjer samt tjänsteskrivelse. 

                                                                                                   

Upphandlarfunktionen har utarbetat ett dokument; Riktlinjer för 

direktupphandling och gör bedömningen att dokumentet stödjer 

förvaltningarna i arbetet med att genomföra rättssäkra och affärsmässiga 

inköp samt skapa underlag för en bättre uppföljning och förbättring.   

   

Beslutsunderlag                  

Tjänsteskrivelse upphandlarfunktionen 2020-09-29                                  

Riktlinjer för direktupphandling                                     

Blankett för dokumentation av direktupphandlingar 

      

Kommunstyrelsens beslut 

     -  Kommunstyrelsen beslutar att anta Riktlinjer för direktupphandling och    

        uppdrar åt ekonomichef genom upphandlarfunktionen att implementera    

        och sprida kunskap om riktlinjerna samt utarbeta praktiska anvisningar.  

 

 

      

Expedieras till 

Ekonomichef                    

Upphandlarfunktionen 
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§ 124 Dnr 2020-000216 350 

VA-plan Dals- Eds kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Dals-Eds kommun påbörjade under år 2014 att ta fram en strategisk VA-plan 

för hela kommunen. En strategisk VA-plan består ofta av fyra olika delar 

vilka beskrivs i tjänsteskrivelse från teknisk chef.  

En arbetsgrupp har under åren 2014-2016 tagit fram en VA-översikt och 

VA-strategi samt VA-plan. 

En av slutsatserna i VA-planen var att vatten och avloppssituationen i 

Nössemark utreds ytterligare. Efter att utredningarna är klara beslutar 

kommunfullmäktige 2019-10-23 § 84 att fastigheter i Nössemark även 

framöver kommer att ha enskilda vatten- och avloppslösningar.             

 

Det är en stor fördel att anta VA-planen. I dokumentet redovisas hur 

vatten och avloppsförsörjningen avses ske inom olika områden. Ett 

fastställande av bedömningen ger en tydlighet och förutsägbarhet både 

för kommunens planering och kommuninvånarna. 

 

Utifrån Barnkonventionen är syftet med VA-planen att säkra alla 

generationers tillgång till rent vatten och en god miljö. Det finns inga 

motstridigheter mellan barnkonventionen och VA-planen. Fastställandet av 

VA-planen ligger i linje med kommunens utvecklingsplan och beaktar barn 

och ungas intressen enligt barnchecklistan. 

 

VA-planen är det tredje steget i arbetet med strategiskt VA-arbete.                         

I samband med implementeringen skall ansvaret för föreslagna strategier 

fördelas, föreslagna åtgärder ska tidsättas och kostnadsbedömas. Projekten 

ska därefter lyftas inom respektive nämnd och arbetas in budgeten.                                                                                                    

Fastställande av VA-planen innebär inget ekonomiskt åtagande däremot blir 

det kostnader i det kommande skedet när strategier ska konkretiseras och 

genomföras. Beslut om dessa åtgärder ska fattas separat. 

 

Kommunens VA-plan är klar för antagande i och med att beslut har fattats 

rörande avloppssituationen i Nössemark.  

Arbetetsgruppens arbete avstannade i avvaktan på beslut rörande Nössemark 

och därav har åtgärder VA-plan Dals-Ed inte färdigställts. Det är 

Det är samhällsbyggnadsförvaltningen bedömning att det är lämpligt att fatta 

ett beslut kring VA-planen och därefter bör arbetsgruppen sammankallas för 

att fortsätta arbetet med att implementera, konkretisera och tidsätta 

föreslagna åtgärder för steg fyra. 
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forts. § 124 

 

Beslutsunderlag                      

Tjänsteskrivelse teknisk chef 2020-08-26 samt VA-plan      

 

Kommunstyrelsens beslut 

     -  Kommunstyrelsen beslutar att eftersom det upptäckts felaktigheter i  

        VA-planen återremitteras förslaget till samhällsbyggnadförvaltningen  

        för omarbetning 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till                                                                                                          
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 125 Dnr 2020-000221 294 

Köpekontrakt - Dals-Ed Kårslätt 1:46 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till försäljning av fastigheten Dals-Ed Kårslätt 1:46 föreligger. 

Förslag till köpekontrakt av fastigheten är upprättat vilket innebär en total 

köpeskilling om 95 700 kronor.  

      

      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse fastighetsförvaltare 2020-09-16                       

Köpekontrakt - Dals-Ed Kårslätt 1:46 

 

Kommunstyrelsens beslut 

     -     Kommunstyrelsen beslutar att försälja fastigheten Dals-Ed Kårslätt  

           1:46 i enlighet med föreliggande förslag till köpekontrakt. 

     -     Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunstyrelsens  

           ordförande att teckna köpekontraktet.      

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Fastighetsförvaltare 
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§ 126 Dnr 2017-000227 130 

Plan för nyttjande av integrationsmedel 

Sammanfattning av ärendet 

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

ett kvalitativt och kostnadseffektivt integrationsarbete som syftar till att 

minska utanförskap och snabba på integrationsprocessen.  

Under de senaste åren har verksamheten ställts inför flera krav på snabb 

omställning. De medel som ännu inte använts kommer framledes behöva 

användas för att även fortsatt säkerställa en god, effektiv och långsiktig 

integrationsverksamhet. Inte minst för att mildra effekterna av 

Arbetsförmedlingens frånvaro. 

 

AMI-chefens tjänsteskrivelse föreligger med en redogörelse av behovsanalys 

som ligger till grund för beräkning av kostnader i samband med kommunens 

fortsatta integrationsarbete. Den bygger på en nulägesanalys, där man utgår 

från hur det ser ut i dag i förhållande till nuvarande volym, inflyttning, 

planerat mottagande och övergripande nu rådande integrations- och 

arbetsmarknadspolitik.  

 

Inför 2019 bedöms att posterna praktiksamordnare, arbetsmarknadscoach 

samt utbildning och fortbildning bör kvarstå. Däremot finns inte behov av  

ytterligare förstärkning inom verksamheten i form av en arbetsledare. Den 

posten revideras och i stället används medel för att täcka befarat minskade 

driftbidrag riktade till målgruppen nyanlända, inom EKB-verksamheten samt 

AMI-verksamheten. Genom att omfördela posten på 600 tkr arbetar AMI 

fortsatt på bred front för att långsiktigt minska verkningarna av arbetslöshet 

och utanförskap. Dessa justeringar och omprioriteringar innebär initialt inga 

förändringar avseende nivån på medel för AMIs del under 2019.                

Vid bokslut 2019 konstateras att vissa kostnader under 2019 inte blivit så 

stora som beräknat och att driftbidragen ökat något i jämförelse med budget, 

vilket innebär att det inte fullt ut behövts nyttja övriga medel. 2019 blir det 

därför en positiv avvikelse på 459 680 kr jmf med budgetering. Medel som 

med fördel kan flyttas med och användas i den fortsatta planeringen för  

2020 - 2022. 

 

Inför 2020 finns inte utbildningsplatser att köpa för målgruppen i den 

utsträckning som förväntats. Det gör att inför 2020 bör en del av medlen 

avsatta för utbildning användas till att delfinansiera 

arbetsmarknadsanställningar för målgruppen istället, då en grupp som har 

svårt att etablera sig på den reguljära arbetsmarknaden. 
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forts. § 126 

 

År 2017 fördelas tidigare inkomna statsbidrag till kommunen avseende 

integration samt mottagande av ensamkommande flyktingbarn, totalt avsätts 

en summa på 11 060 000 kr, att användas under en 5-årsperiod, 2018-2022.  

 

Hittills har 3 830 320 kr nyttjats vilket innebär att det kvarstår 7 229 680 kr. 

I samband med den ursprungliga skrivelsen tas också höjd för eventuellt 

ökade kostnader för IFO med 300 tkr/år, det skulle under samma                          

5-årsperiod innebära 1 500 tkr. I nuläget har IFO använt 900 tkr av dessa 

totalt 1 500 tkr, vilket innebär ett fortsatt utrymme på 600 tkr för kommande 

3 år, varav 300 tkr för 2020. 

 

Inför 2021 - 2022 behöver en ny analys göras och ett reviderat 

beslutsunderlag tas fram. 

 

Enligt denna bedömning bör man fortsatt säkerställa att medel motsvarande 

totalt 7 229 680 kr tillförs kommunstyrelsens arbetsmarknads- och 

integrationsenhet samt 600 tkr tillförs socialnämnden under kommande 

treårsperiod 2020-2022. 

 

Tjänsteskrivelse föreligger från AMI-chef som gör bedömningen att med 

nuvarande bidragsnivåer kommer Dals-Eds kommun inte fortsättningsvis få 

möjlighet att bygga upp en buffert på samma sätt som tidigare. Det innebär 

att även fortsatt bör dessa medel hanteras med omsorg och förvaltas väl, till 

nytta för målgruppen och för en ökad integration och ett minskat utanförskap 

vilket görs bäst genom regelbundna avstämningar. 

 

Beslutsunderlag                      

Tjänsteskrivelse AMI-chef 2020-08-21 

 

Kommunstyrelsens beslut 

    -    Kommunstyrelsen beslutar att ovanstående bedömning ska ligga till  

         grund för fördelning och fortsatta/nya beslut av sedan tidigare inkomna  

         statsbidrag till kommunen avseende integration samt mottagande av  

         ensamkommande flyktingbarn och att kommunstyrelsen genom  

         ekonomichef fördelar bidraget till respektive verksamhet och år. 

 

 

 

Expedieras till                    

AMI-chef                             

Ekonomichef 
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§ 127 Dnr 2020-000226 160 

Utnämnande av säkerhetsskyddschef 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) ska alla kommuner ha en 

säkerhetsskyddschef, om det inte är uppenbart obehövligt.  

Enligt överenskommelsen om arbete med civilt försvar (SKL 18/01807/MSB 

2018-05681) ska samtliga kommuner ha en säkerhetsskyddschef, då detta är 

en förutsättning för att kommunerna ska kunna samverka med länsstyrelsen 

och Försvarsmakten avseende totalförsvarsfrågor.  

Kommunchefens tjänsteskrivelse föreligger och beskriver vad  

säkerhetsskyddslagen avser gällande säkerhetsskydd samt vad 

säkerhetsskyddets funktion särskilt beakta och förebygga.  

 

Dals-Eds kommun har behov av att utse en säkerhetsskyddschef som 

förvaltar arbetet med säkerhetsskydd. Därmed kan arbetet med 

säkerhetsskydd påbörjas och möjlighet att lösa de ställda uppgifter som 

kommer med (SKL 18/01807/MSB 2018-05681) kopplat till 

säkerhetsskydd.  

Uppgifter som inledningsvis ska lösas är:                                                                

-   Kommunen ska ha en säkerhetsskyddschef.                                           

-   Rutiner och materiel (säkerhetsskåp m.m.) för att kunna hantera    

    uppgifter som omfattas av sekretess och som rör Sveriges säkerhet  

    utan att de röjs, ändras eller förstörs.                                              

-   Kommunen ska en process för säkerhetsskyddsanalys samt    

    analysera prioriterade delar av kommunens verksamhet.    

Kommunchefens bedömning är att kommunstyrelsen bör utse en 

Säkerhetsskyddschef för Dals-Eds kommun så snart som möjligt för att 

möta de uppgifter som ställs på kommunen i arbetet med civilt försvar 

och därmed den ersättning som följer med lösande av uppgifter.  

 

Beslutsunderlag                         

Tjänsteskrivelse kommunchef      

Kommunstyrelsen beslutar 

    -   Kommunstyrelsen beslutar att Säkerhetssamordnaren inom ramen 

        för sin tjänst också utses till Säkerhetsskyddschef i Dals-Eds kommun i  

        syfte att starta upp och förvalta en säkerhetsskyddsorganisation med  

        ingående delar   

Expedieras till                    
Kommunchef       

Säkerhetssamordnare 
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§ 128 Dnr 2020-000186 700 

Remiss - Departementspromemorian Stärkt 

barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende - förslag till 

bestämmelser rörande bl.a. omedelbar placering, sekretess 

och skolgång (Ds 2020:16) 

Sammanfattning av ärendet 

Regeringskansliet har berett Dals-Eds kommun möjlighet att lämna 

synpunkter på ovanstående remiss. I departementspromemorian föreslås 

ändringar i lagstiftningar för att stärka barnrättsperspektivet för barn som 

vistas i s.k. skyddat boende tillsammans med en vårdnadshavare. 

Remissen har tillställs socialnämnden och FOKUS-nämnden för beredning. 

Socialnämnden beslutar 2020-08-25 § 49 att föreslå kommunstyrelsen att 

ställa sig bakom förslagen i departementspromemorian.                           

Nämnden anser också att de förslag som lämnas i aktuell promemoria       

(Ds 2020:16) är genomtänkta och får sägas uppfylla intentionerna om ett 

stärkt barnrättsperspektiv för barn och unga som bor i skyddat boende 

tillsammans med vårdnadshavare. Nämnden har inte heller något att invända 

mot den föreslagna tidpunkten för ikraftträdande av författningsändringarna. 

FOKUS-nämnden beslutar 2020-08-26 § 68 att bedöma förslaget som bra 

och stärker dessa barns rättigheter samt förtydligar respektive huvudmans 

ansvar. Nämnden har i övrigt inga synpunkter på remissen.   

Beslutsunderlag                                                                                               

Beslut socialnämnden 2020-08-25 § 49    

FOKUS-nämndens beslut 2020-08-26 § 68                        

Departementspromemorian Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat 

boende - förslag till bestämmelser rörande bl.a. omedelbar placering, 

sekretess och skolgång (Ds 2020:16) 

 

Kommunstyrelsens beslut 

    -   Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom socialnämnden och  

        FOKUS-nämndens beslut gällande Departementspromemorian                  

        (Ds 2020:16)     

      

Expedieras till                  

Socialdepartementet                      

Socialnämnden     

FOKUS-nämnden 
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§ 129 Dnr 2020-000242 046 

Friköpa arrendetomter - Töftedals-Högen 1:3 Högens Gård - 

Permutation 

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen i Stiftelsen Hugo Berglunds donation beslutar 2020-09-02 § 3 att 

ansökan om permutation av föreskrifterna för Stiftelsen. 

Kammarkollegiet har därefter inkommit med begäran om komplettering av 

ansökan om permutation av Stiftelsen Hugo Berglunds donation. 

Kompletteringen gäller att inkomma med beslut från kommunstyrelsen där 

det framgår dels att kommunstyrelsen för Stiftelsens räkning ansöker om 

permutation, dels yrkandet. Det är också lämpligt att kommunstyrelsen 

beslutar om fullmakt för att eventuellt justera ansökan till jurist Anna 

Ekhögen. Kammarkollegiet önskar vidare Stiftelsens senaste årsredovisning 

Svar till Kammarkollegiet bör ha inkommit senast den 30 oktober 2020.    

Beslutsunderlag                           

Skrivelse från Kammarkollegiet                    

Beslut från Stiftelsen Hugo Berglunds donation 2020-09-02 § 3 

      

Kommunstyrelsens beslut 

     -   Kommunstyrelsen beslutar att för Stiftelsen Hugo Berglunds donation,   

         862000-0623 räkning ansöka om permutation enligt  

         följande yrkande: 

         Kammarkollegiet ska bevilja tillstånd att försälja sex markområden om  

         vardera ca 1 000 – 1 500 kvm, tillika totalt ca 6 000 – 9 000 kvm, vilka  

         därefter ska avstyckas från fastigheten Dals-Ed Töftedals-Högen 1:3  

         genom en lantmäteriförrättning. De aktuella markområdena är upplåtna  

         genom bostadsarrende på fastigheten och gränsdragningen för  

         markområdena är uppskattad. Beslut om definitiv gräns för  

         markområdena fattas av lantmäterimyndigheten i samband med  

         förrättningen.  

  

     -   Kommunstyrelsen beslutar att genom detta beslut ge till jurist Anna    

         Ekhögen, Ludvig & Co, eller den som hon i sitt ställe förordnar,  

         fullmakt att justera och utveckla befintlig ansökan om permutation. 

  

      

Expedieras till                                                                                            

Anna Ekhögen, Ludvig & Co AB 
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§ 130 Dnr 9230  

Information till Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Angelika Samuelsson och Daniel Hårdfelt från Dalslands Miljö- och 

energikontor informerar om energianvändning 2019 inom Dals-Eds kommun 

verksamheter. Det finns tre prestationsmål som ska uppnås för den 

kommunala verksamheten till år 2020 och dem målen är redan uppfyllda. 

Information lämnas också om total använd energi, energieffektivisering av 

byggnader, energianvändning inom VA och gatubelysning samt andel av 

förnybar energi. 
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§ 131 Dnr 14270  

Rapport från Kommunalförbunden 

Sammanfattning av ärendet 

Ingen rapport lämnas från Kommunalförbunden. 
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§ 132 Dnr 39310  

Delegationsbeslut KS 2020-10-06 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av anmälda delegationsbeslut till 

dagens sammanträde.      
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forts. § 132 

 

Delegat                         Beskrivning 

 

Räddningschef Delegationsbeslut 2020-116 - Förbud vid kontroll av 

brandskyddet (2003:778) 5 kap 2 § lagen om skydd mot 

olyckor - Risane 1:26 

Kommunchef Delegationsbeslut 2020-115 - Anställnings- och lönebeslut - 

näringslivsutvecklare 

Kommunkansliet Delegationsbeslut 2020-114 - Parkeringstillstånd 11 2020 

HR-chef Delegationsbeslut 2020-113 - Beslut om lönetillägg för 

tjänsteman i beredskap, TiB, sommaren 2020 vid extraordinär 

händelse pga covid-19 eller annat 

Fastighetsförvaltare Delegationsbeslut 2020-112 - Avtal om hyra av anläggning - 

Eds Bowlinghall AB 
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§ 133 Dnr 39311  

Meddelande KS 2020-10-06 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen tar del av meddelanden enligt utskick till dagens 

sammanträde.  

      

 

 


