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§ 13 Dnr 2021-000042 042 

Årsredovisning 2020 Dals-Eds kommun - Bokslut 

Sammanfattning av ärendet 

Årets resultat innebär att kommunens ekonomiska marginal förbättrats jämfört med 

nivån vid ingången av året. Sett över den senaste treårsperioden ligger dock den 

genomsnittliga resultatnivån lägre än vad det finansiella målet anger.                     

Arbetet med att på lång sikt anpassa nettokostnaderna till de finansiella 

förutsättningar som finns pågår enligt fullmäktiges beslutade Strategi för 

Långsiktigt hållbar Ekonomi och Verksamhet (LEV) och med tillitsbaserad styrning 

och ledning som verktyg och ledstjärna. Nämnder, förvaltningar och verksamheter 

har förutom att definiera och fastställa grunduppdrag, utvecklingsområden och 

kritiska kvalitetsfaktorer nu påbörjat arbetet med att identifiera vilka verksamheter 

som ska prioriteras att i första hand analyseras på djupet.                                              

Syftet med det fördjupade analysarbetet är att få fram en bild av kostnaderna i 

förhållande till det uppdrag som utförs. På så sätt blir bilden klarare av hur effektiv 

kommunens organisation/verksamheter är jämfört med andra och om budget är rätt 

utifrån ambition och uppdrag. Dialog ska föras kontinuerligt med politiken under 

tiden, både i respektive nämnd/styrelse men också i de månatliga nämndsamråden. 

Dals-Eds kommun redovisar ett resultat på +15,8 mkr, en positiv avvikelse mot 

budget om 7,5 mkr. Jämfört med resultatet 2019 är det en förbättring med 27,2 mkr. 

Budgetavvikelsen för kommunens nämnder var totalt -10,4 mkr. Socialnämndens 

budgetavvikelse uppgick till -8,1 mkr, FOKUS-nämndens budgetavvikelse till -3,4 

mkr. För kommunstyrelsens kommunledningsförvaltning så blev utfallet -0,4 mkr 

jämfört med budget, kommunstyrelsens samhällsbyggnadsförvaltning redovisade en 

positiv avvikelse mot budget på +1,5. 

Att Dals-Eds kommun trots en stor negativ budgetavvikelse för kommunens 

nämnder ändå gör ett positivt resultat beror framförallt på att riksdagen under året 

beslutat om ett nytt anslag, Stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden.     

Dals-Eds kommun fick därmed totalt 9,1 mkr i extra generellt statsbidrag för 2020. 

Samtidigt har skatteunderlaget i riket inte ökat i den takt som förväntats vilket 

inneburit stora negativa slutavräkningsposter, både för 2019 och 2020. Detta har 

påverkat Dals-Eds kommuns skatteintäkter för året med totalt -3,5 mkr.                    

Vidare infördes på grund av coronaviruset tillfälliga regler för sjuklönekostnader, 

Dals-Eds kommun har erhållit totalt 5,1 mkr i ersättning för sjuklönekostnader 

under 2020. 

Kommunens "Riktlinjer för god ekonomisk hushållning" stipulerar att god 

ekonomisk hushållning innebär att såväl kommunens finansiella som 

verksamhetsmässiga mål uppnås, att verksamheten bedrivs långsiktigt, 

ändamålsmässigt och effektivt och att ekonomiska aktiviteter sker i enlighet med 

lagar, regler och etablerade normer. De finansiella samt verksamhetsmässiga målen 

beslutas årligen när Kommunfullmäktige tar Kommunplanen. Vår bedömning är att 

kommunen i allt väsentligt har en god ekonomisk hushållning.  
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forts. § 13 

 

Kommunen uppfyller fem av de sex finansiella målen för god ekonomisk 

hushållning under 2020.  

Det mål som inte uppnåtts är att resultatet inklusive samtliga 

pensionsförpliktelser under en treårsperiod ska vara så stort att investeringar 

inom skattefinansierad verksamhet, med undantag av stora och långsiktiga 

investering, kan egenfinansieras samt att Kommunfullmäktige inför varje 

budgetår kan avsätta en post för oförutsedda händelser/kostnader. Under den 

senaste treårsperioden har Dals-Eds kommun redovisat ett resultat på i 

genomsnitt 0,3 mkr per år. Dock fortgår arbetet med att på lång sikt anpassa 

nettokostnaderna till de finansiella förutsättningar som finns och vi kan se att 

nettokostnadsutvecklingen bromsats. 

Kommunfullmäktige i Dals-Eds kommun antog i december 2019 

utvecklingsplanen för åren 2020-2023. Utvecklingsplanen har åtta 

utvecklingsmål inom de fyra utvecklingsområdena; kompetens, demokrati, 

plats och miljö. Hållbarhetscontroller beskriver i tjänsteskrivelsen en 

sammanställning över bedömningen av måluppfyllelsen, där 7 mål efter 

första året bedöms delvis ha uppnåtts och 1 mål bedöms uppnått. 

                                                                                                          

Kommunstyrelsen beslutar 2021-03-31 § 42 att för sin del godkänna 

förslaget till årsredovisning 2020 för Dals-Eds kommun och att 

årsredovisningen överlämnas till kommunfullmäktige och kommunens 

revisorer.      

Beslutsunderlag                                       
Årsredovisning Dals-Eds kommun 2020 

Nämndernas bokslut och nämndernas behandling 

Revisionsberättelse för år 2020 

     

Kommunfullmäktiges beslut 

     -   Kommunfullmäktige beslutar att reservera 9,8 mkr till    

         resultatutjämningsreserven 

     -   Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2020      

 

  

Expedieras till 

Revisorerna 

Samtliga nämnder 

Ekonomichef 

Kommunchef 
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§ 14 Dnr 40286  

Revisionsberättelse för år 2020 - 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.                                                

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i 

kommunal verksamhet och av kommunfullmäktige fastställt 

revisionsreglemente.                                                                     

Granskningsinsatserna har utgått från en bedömning av väsentlighet och risk 

som sedan legat till grund för årets revisionsplan. Granskning har skett av 

den av kommunstyrelsen överlämnade årsredovisningen som innehåller 

uppgifter från det kommunala aktiebolaget.                                                

Kommunens årsredovisning är i allt väsentligt upprättad i enlighet med lagen 

om kommunal bokföring och redovisning. 

 

Revisorerna bedömer att årsbokslutet i allt väsentligt uppfyller kraven enligt 

lagen om kommunal bokföring och redovisning. Den finansiella 

måluppfyllelsen är god, eftersom fem av sex finansiella mål nås. 

Måluppfyllelsen är delvis förenlig med de verksamhetsmässiga mål som 

kommunfullmäktige fastställt.  

Kommunen uppvisar ett positivt resultat på 15,8 miljoner kronor och klarar 

för 2020 balanskravet.   

Revisorerna konstaterar att nämndernas och kommunstyrelsens styrning i 

stort är aktiv även om verksamhetsmålens styrande effekt för verksamheten 

är otydlig. 

 

Revisorerna tillstyrker att kommunens årsredovisning godkänns. 

Revisorerna tillstyrker också att kommunstyrelsen och nämnderna samt de 

enskilda ledamöterna i dessa organ beviljas ansvarsfrihet. 

 

Kommunfullmäktige har att ta ställning till frågan om ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret avseende kommunstyrelsen och nämnderna. 

 

                                                                                                             

Beslutsunderlag                                                                              
Revisionsberättelse för år 2020                            

Årsredovisning 2020 – Dals-Eds kommun    
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forts. § 14 

 

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)                

Carina Halmberg (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av frågan 

om ansvarsfrihet för FOKUS-nämnden. 

Valnämnden 

    -    Kommunfullmäktige beslutar att bevilja valnämnden och enskilda  

         förtroendevalda i nämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 

Jäv 

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

Per Normark (V) Carina Halmberg (S) Andreas Nilsson (M) 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), Carina Halmberg 

(S) Britt-Marie Johansson (M) 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), 

Carina Halmberg (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av frågan 

om ansvarsfrihet för socialnämnden. 
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forts. § 14 

 

Plan- och byggnadsnämnden 

    -    Kommunfullmäktige beslutar att bevilja plan- och byggnadsnämnden    

         och enskilda förtroendevalda i nämnden ansvarsfrihet för   

         verksamhetsåret. 

Jäv 

Ingvar Johannesson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av 

frågan om ansvarsfrihet för Plan- och byggnadsnämnden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Revisorerna                                    

Samtliga nämnder 
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§ 15 Dnr 40287  

Revisionsrapport - Granskning av årsredovisning 2020 - Dals-

Eds kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Revisorerna har inkommit med revisionsrapport avseende Granskning av 

årsredovisning 2020 Dals-Eds kommun.  

 

I årsredovisningen görs avstämning mot kommunens finansiella mål för god 

ekonomisk hushållning som fastställts i budget för 2020 och där framgår att 

fem av sex mål uppfylls. En avstämning görs också mot kommunens 

utvecklingsmål för god ekonomisk hushållning som också fastställts i budget 

för 2020 där framgår att ett av åtta verksamhetsmål är uppfyllda, att sju av 

åtta mål delvis är uppfyllda. 

 

Revisorerna har noterat vid granskning att det i vissa fall periodiserats 

riktade statsbidrag från Migrationsverket, vilket bedöms att inte vara 

förenligt med god redovisningssed. Beloppet uppgår dock inte till ett för 

kommunen väsentligt belopp. 

 

Revisorerna gör bedömningen att grundat på granskningen har det inte 

framkommit några omständigheter som ger anledning att anse att 

årsredovisningen inte lämnar upplysning om verksamhetens utfall, 

verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. 

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för 

år 2020. 

 

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport - Granskning årsredovisning 2020 Dals-Eds kommun 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

- Kommunfullmäktige tar del av Revisionsrapport – Granskning av 

Årsredovisning 2020 Dals-Eds kommun. 

 

 

Expedieras till                                                                                            

Revisorerna                                                                                               

Ekonomichef                                                                                           

Kommunchef 
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§ 16 Dnr 2021-000055 160 

Revidering av reglemente för Krisledningsnämnd 

Sammanfattning av ärendet 

Revidering föreligger av reglemente för krisledningsnämnd senast reviderad 

vid kommunfullmäktiges sammanträde 2011-12-14 § 107. 

Enligt styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap 2019-2022 

ska kommunfullmäktige fastställa reglemente för krisledningsnämnden.                                    

Under extraordinär händelse i fredstid utgörs krisledningsnämnden av 

samma ledamöter som kommunstyrelsens arbetsutskott. Under höjd 

beredskap utgörs kommunens ledningsfunktion av kommunstyrelsen. 

Av styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap 2019-2022 

framgår att Dalslandskommunerna ska eftersträva liknande utformning av 

sin planering. Förslaget till reviderat reglemente har tagits fram i samarbete 

inom säkerhetssamordnarnätverket i Dalsland. Genom att så långt som 

möjligt ha samma utformning av dokument och arbetssätt, skapas ännu 

större förutsättningar för att kunna bistå varandra vid större händelser, 

kommunerna emellan och därmed också skapa större uthållighet.            

Syftet är också att eftersträva ett enkelt och tydlig dokument som är enkelt 

att tillämpa vid extraordinära händelser. 

Enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför 

och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska det i 

kommunen finnas en krisledningsnämnd. 

                                                                                                      

Säkerhetssamordnare bedömer att reviderat dokument för 

krisledningsnämndens reglemente har ett behov av uppdatering och har 

enligt förslaget uppdaterats för att möta dagens kravställning samt för att 

stärka samarbetet mellan Dalslandskommunerna i form av likformighet i 

styrande dokument.       

 

Beslutsunderlag                         
Tjänsteskrivelse säkerhetssamordnare 2021-03-04              

Förslag reviderat reglemente krisledningsnämnd      

                                                                                                                 

Beslutsförslag 

     -    Kommunfullmäktige beslutar att godkänna revidering av reglementet  

          för krisledningsnämnden. 

                                                                                                                               

                                                                                                                 

Expedieras till              

Säkerhetssamordnare                             

Webmaster        
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§ 17 Dnr 2021-000032 102 

Avsägelse av förtroendeuppdrag (C) som ersättare i 

Kommunfullmäktige, ersättare i FOKUS-nämnden samt 

ledamot i Plan- och byggnadsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutar 2021-03-17 § 4 att godkänna avsägelse från  

Lizbet S Galle (C) som ersättare i kommunfullmäktige, ersättare i                

FOKUS-nämnden samt ledamot i Plan- och byggnadsnämnden.      

Kommunfullmäktige beslutar också att begära ny sammanräkning från 

Länsstyrelsen, beslut inkommer 2021-03-25 som utser Anders Forsdahl (C) 

till ny ersättare i kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige tar del av Länsstyrelsens sammanräkning enligt ovan. 

Vid föregående sammanträde med kommunfullmäktige lämnar Centerpartiet 

besked om att till dagens sammanträde återkomma med förslag till ny 

ersättare i FOKUS-nämnden samt ledamot i Plan- och byggnadsnämnden.         

 

Yrkande 

Martin Carling (C) föreslår att vid dagens sammanträde utse Nicklas 

Johansson (C) till ny ledamot i Plan- och byggnadsnämnden.  

Gällande ersättare i FOKUS-nämnden återkommer centerpartiet till 

kommande sammanträde.   

                                                                                         

Kommunfullmäktiges beslut    

- Kommunfullmäktige beslutar att utse Nicklas Johansson (C) till ny  

ledamot i Plan- och byggnadsnämnden efter Lizbet S Galle (C).  

      

 

 

 

Expedieras till                                                                                                    

Nicklas Johansson                                                                                                      

FOKUS-nämnden                        

Plan- och byggnadsnämnden                                                                          

Kommunkansliet 

Gruppledare C 
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§ 18 Dnr 2021-000085 261 

Medborgarförslag - Odlingslotter för kommuninvånare att 

arrendera 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag har inkommit 2021-04-01 om odlingslotter för 

kommuninvånare att arrendera.  

    

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 2021-04-01. 

   

    

Kommunfullmäktiges beslut 

     -    Kommunfullmäktige beslutar att remittera rubricerat   

          medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Expedieras till 

KS 
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§ 19 Dnr 2021-000097 102 

Avsägelse - Ledamot i Sydvästra Värmlands och Norra 

Dalslands överförmyndarnämnd (C ) 

Sammanfattning av ärendet 

 Siv Gustavsson (C) har inkommit med avsägelse 2021-04-07 avseende 

uppdraget som ledamot i Sydvästra Värmlands och Norra Dalslands 

överförmyndarnämnd.      

Centerpartiet avser att inkomma med förslag till ny ersättare. 

  

     

Beslutsunderlag                                                                                  

Avsägelse 2021-04-07                                  

 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

     -    att enligt 5 kap. 52 § ta upp ett extra ärende utanför kungörelsen 

     -    att godkänna avsägelse från Siv Gustavsson (C).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Expedieras till 

Vald                     

Lönekontoret              

Åmåls kommun              

Kommunkansliet 
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§ 20 Dnr 8876  

Information från kommunledningen och nämnderna 

Sammanfattning av ärendet 

Martin Carling kommunstyrelsens ordförande informerar om genomfört 

samtal via videosamtal med kronprinsessparet med anledning av 

coronasituationen. Information vidare om bland annat remissvar kring 

strandskyddsutredningen som tagits fram tillsammans med 

Dalslandskommunerna och som är på gång i nästa steg till kommunstyrelsen 

för beslut.  

 

Anna Johansson FOKUS-nämndens ordförande informerar bland annat om 

planering för kulturveckan, sommarlovsvagn.  

 

Kenneth Gustavsson socialnämndens ordförande informerar om ärenden på 

kommande sammanträde i socialnämnden såsom hantering av nämndens 

fonder, nytt LSS-boende.  

 

Ledamot för Dalslands miljö- och energinämnd Per Normark informerar från 

samverkansmöte med direktionen i mars 2021.   

 

Plan- och byggnadsnämndens ordföranden informerar om ärenden på 

kommande sammanträde i plan- och byggnadsnämnden såsom detaljplaner 

och bygglovsärende för beslut.   
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§ 21 Dnr 3719  

Övriga frågor 

Sammanfattning av ärendet 

Inga övriga frågor anmäls vid dagens sammanträde.       
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§ 22 Dnr 4027  

Allmänhetens frågestund 

Sammanfattning av ärendet 

Inga frågor anmäls vid dagens sammanträde.          

      

      

 


