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171-203

Kommunkontoret, tisdagen den 10 december 2013, klockan 10.00

Bjorn Lindeberg, forvaltningschef
FOKUS §§ 173, 179, 186-187, 188,
193
Jonas Magnusson, ekonom
socialforvaltningen §§ 172, 178

Lars-Inge FahIen (S)
Monica Sandstrom (S) §§181,185,
189-191,193-194,198-199)
Malin Kallen (S) (§§ 171-180,182-
184,186-188,192,195-197,200-203)
Mats Hansson (M)
Tommy Olsson (KD)

Lars-Inge Fahlen

Jonas Olsson, kommunsekr
Lars Hustofi, ekonomichef §§ 171-
183
Rolf Andersson, ekonom §§ 171

Martin Carling (C) ordf
Ture Olsson (C)
Eva A Johansson (C)
Ake Jansson (C)
Per-Erik Norlin (S)
Carina Halmberg (S)
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Plats och tid
("orjustering
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Justerande

Ovriga
narvarande

Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 4 december 2013, klockan 8.00 -12.00-
tisdagen den 10 december 2013, klockan 8.00 - 10.00
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Justerandes signatur

Avgifter for raddningstjanst
Servieeuppdrag, uthyming av utrustning
Markpriser (ej bostadsmark)
Avgifter inom verksamhetsomrade Turism
Avgifter for tvatthall vid brandstationen
Avgifter for utveeklingseenterlkomvux
Avgifter for tjanster inom AMElReturen
Sotningstaxa
Marknad - oeh torgavgifter
Taxa for Dals-Eds kommuns allmanna vatten- oeh avloppsanlaggning
Slamtomningavgifter
Renhallningsavgifter (Hushallssopor)
Avgifter vid Onsons Atervinningsstation

/'Ordforandes signatur..... :: ..........•.........•

BeslutsfOrslag
Kommunfullmaktige beslutar godkanna foljande taxor oeh avgifter for 2014
inom kommunstyrelsens ansvarsomrade:

Beslutsunderlag
Taxor oeh avgifter 2014 - kommunstyrelsen
Kommentar till taxor AME, AME-ehefen 2013-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2013-11-13 § 204

Priser vid matforsaljning har varit under oversyn for att skapa enhetlighet i matpriser
for de olika verksamhetema oeh enhetema. Ekonomiavdelningen redovisar underlag
vid kommunstyrelsens sammantrade.

Bifogat forslaget finns aven fortydliganden kring bland annat tjanster inom AME som
ar foremal for konkurrens. De uppgifter som utfors ar varderade utifran det utbud av
tjanster som finns ikommunen. Verksamheten har ett bra samarbete med de lokala
foretagen oeh det finns en god aeeeptans for de tjanster som utfors. I de fall nagon
privat startat en rorelse som konkurrerar med det verksamheten gor overvags att dra
ner pa den verksamheten. For de som har svart att komma in pa den reguljara
arbetsmarknaden behovs meningsfulla arbetsuppgifter. Inom de kommunala
verksamhetema finns inte tillrackligt med uppgifter varfor tjanster behover utforas
utover detta.

Kommunstyrelsen har i samband med budgetarbetet for 2014 behandlat de taxor oeh
avgifter som hor till styrelsens ansvarsomrade,

Taxor och avgifter 2014 - Kommunstyrelsens samt KS Teknik och
Servlcefdrvaltnlng, Dnr 2013-000156.043

§ 171

Sammantradesprotokoll
2013-12-04

Dals-Eds kommun
Kommunstyrelsen
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Justerandes siqnatur L .~--.
OrdfOrandessignatur F. .

Avgifter for snorojning for pensionarer
Priser vid matforsaljning
Avgifter kommunforrad (OS), vaktmastare, stad
Bostadstomt priser
Ianspraktagande av kommunal mark for jordvarme
Uthyming av f.d. Realskolan
P-plats med motorvarmare bakom kommunhuset

Expedieras:
KF

forts. § 171

Sammantradesprotokoll
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.

Justerandes signatur •. '" .Ordforandes siqnatur E... .

Expedieras:
KF

Avgifter for aldreomsorg maxtaxa
Bostadsavgift i Hagalid och Edsgardet
Avgift for trygghetslarm
Hemtjansttaxan
Forsaljning mat
Taxa for hemsjukvard
Korttidsboende sarskilt boende.
Avgift inom individ och familjeomsorgenlegenavgift vid boende pa
Institutionlvuxen.
Ansoknings- och tillstandsavgifter enligt alkohollagen
Avgift for tillsyn av tobaksforsaljning
Familj ehemsplacering
Avgift for studerande pa sargymnasium

Beslutsforslag
Kommunfullmaktige beslutar att godkanna nedanstaende taxor och avgifter for
2014 inom socialnamndens ansvarsomrade:

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att revidera forslag till socialnamndens taxor och
avgifter i den del som avser matabonnemang utifran ekonomens underlag.

Beslutsunderlag
Taxor och avgifter 2014 - socialnamnden
'Ijansteskrivelse ekonom socialforvaltningen, 2013-11-14
Socialnamnden protoko1l2013-09-24 § 86
Kommunstyrelsens arbetsutskott protoko1l2013-11-13 § 205

Forslagen foreligger med komplettering av tjansteskrivelse ekonom 2013-11-13.

Socialforvaltningen har i samband med budgetarbetet for 2014 behandlat de taxor och
avgifter som hor till namndens verksamhetsomrade. Socialnamnden avser att behandla
arendet vid sammantrade den 19 november.

Taxor och avgifter 2014 - Socialnamnden, Dnr 2013-000154.043

§ 172

Sammantradesprotokoll
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Justerandes signatur
~Afe-----

OrdfOrandessignatur /... _ _ .

Expedieras:
KF

Bamomsorgstaxa
Taxa och avgifter vid den kommunala kulturskolan
Priser vid Sveabiografen
Avgift for lotteritillstand
Simskoleavgifter
Terminsavgift ungdomsgarden
Taxa for uthyming av lokaler m.m. vid Hagaskolan och Snorrum
Taxor och avgifter vid uthyming av Stallbacken
Avgifter for uthyming av lokaler vid Utsikten/Hagtjam som Intemat.
Ersattning media

Beslutsforslag
Kommunfullmaktige beslutar att godkanna foljande taxor/avgifter for 2014
inom FOKUS-nfunndens ansvarsomrade:

Propositionsordning
Ordforanden staller proposition pa yrkanden enligt ovan och finner att
kommunstyrelsen lamnar beslutsforslag enligt yrkande.

Yrkande
Per-Erik Norlin (S) och Martin Carling (C) yrkar att maltidsavgiften for
gymnasieelever tas bort.

Beslutsunderlag
Taxor och avgifter 2014 - FOKUS-namnden
FOKUS-nfunnden protokoll2013-10-02 § 74
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2013-11-13 § 206

FOKUS-nfunnden har i samband med budgetarbetet for 2014 behandlat de taxor och
avgifter som hor till namndens ansvarsomrade. Forslagen foreligger.

Taxor och avgifter 2014 - FOKUS-namnden, Dnr 2013-000155.043

§ 173

Sammantradesprotokoll
2013-12-04
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II
Justerandes signatur :1 .~'_-

OrdfOrandessignatur 1.':' .

Expedieras:
KF

SKL:s normalforslag for plan- och bygglovstaxa med justeringsfaktor 0,8.

BeslutsfOrslag
Kommunfullmaktige beslutar att godkanna foljande taxor/avgifter for 2014
inom plan- och byggnadsnamndens ansvarsomrade:

Beslutsunderlag
Plan- och byggnadsnamnden protoko1l2013-04-24 § 34
Taxor och avgifter 2014 - plan- och byggnadsnamnden inkl. bilaga SKL:s
normalforslag till taxa
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2013-11-13 § 207

Forslagen foreligger

Plan - och byggnadsnamnden har i samband med budgetarbetet for 2014 behandlat de
taxor och avgifter som hor till namndens ansvarsomrade.

Taxor och avgifter 2014 - Plan- och byggnadsnamnden, Dnr 2013-000157.043

§ 174

Sammantradesprotokoll
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Justerandes signatur L .Ordforandes siqnatur..£..........

Totalt restvarde per den 31 december 2013 uppgar till 131 mkr for dessa objekt, en
bedomning av marknadsvardet har gjorts av kommunens fastighetsenhet. Denna visar
att marknadsvardet pa dessa fastigheter uppgar till c:a 146 mkr. Om man jamfor
ovanstaende restvarde med kommunens totala laneskuld skulle det innebara en
potentiell mojlighet till ytterligare upplaning pa c:a 29,8 mkr (131 mkr minus 101,2
mkr) for de affarsdrivande verksamhetema. Dessa medel skulle sedan kunna anvandas
for investeringar inom de skattefinansierade verksamhetema sasom skola, forskola
etc. Amortering av den totala laneskulden skall ske i samma takt som avskrivningama
sker pa dessa objekt och den faktiska extema rantekostnaden skall belasta den
affarsdrivande verksamheten.

En sammanstallning over restvardet pa kommunens kommersiella fastigheter, VA
och renhallningsinvesteringar samt fastigheter med blandad verksamhet har darfor
tagits fram. Dessa restvarden har aven kompletterats med ett beraknat marknadsvarde
for att utesluta att kommunen inte lanar mera an vad det total a marknadsvardet
beraknats till.

Nar nu investeringsbehovet okar inom de skattefinansierade verksamhetema behover
en tydlighet astadkommas kring vilka objekt som ligger till grund for kommunens
extema laneskuld.

Ar 2005 uppgick kommunens extema Ianeskuld till 125 mkr och sedan dess har
kommunens mal varit att minska derma skuld och vid kommande arsskifte kommer
laneskulden art uppga till 101,2 mkr. De extema lanen har i forsta hand tagits for att
kunna finansiera investeringar inom affarsdrivande verksamheter sasom VA-,
renhallningsverksamheterna, kommersiella fastigheter etc. I tider da
investeringstakten inom skattefinansierade verksamheter samt for
verksamhetsfastigheter varit lag har investeringar inom affarsdrivande verksamheter
kunnat goras med kommunens egna likvida medel.

Sammanfattning
Kommunfullmaktige har under oktober manad 2013 antagit "Riktlinjer for god
ekonomisk hushallning i Dals-Eds kommun". Dessa sager bland annat att Dals-Eds
kommun skall ha en ekonomi i balans, kommunens budget skall innehalla finansiella
mal och mal for verksamheten som ar av betydelse for god ekonomisk hushallning
och pa lang sikt ska resultatet i forhallande till skatteintakter samt generella
statsbidrag och utjamning uppga till lagst 2 procent, darutover sager man att overskott
ar en nodvandig forutsattning for att finansiera framtida investeringar.

Finansiering av investeringar, Dnr 2013-000331.040

§ 175

Sammantradesprotokoll
2013-12-04
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Justerandes signatur
.

/~//:K---'
Ordforandes signatur £ .

Expedieras:
KF

3. att den faktiska extema rantekostnaden for upplaningen fordelas pa de
investeringsobjekt som firms inom de affarsdrivande verksamhetema

2. att amortering sker i samma takt som avskrivningama pa de investeringsobjekt
som firms inom de affarsdrivande verksamhetema

1. att nyupplaning sker med maximalt 29,8 mkr for att tacka tidigare gjorda
investeringar inom de affarsdrivande verksamhetema

Beslutsforslag
Kommunfullmaktige beslutar

Beslutsunderlag
Tjansteskrivelse ekonomichef, 2013-11-13 - inkl. bilaga med aktuella fastigheter
Kommunstyrelsens arbetsutskott protoko1l2013-11-13 § 212

forts. § 175

Sammantradesprotokoll
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...~ .Justerandes signatur
/C/

Ordforandes signatur z.. .

Utgangspunkten for resurstilldelningen ar kommunfullmaktiges overgripande och finansiella mal.
Darutover ligger aven demografiutvecklingen till grund for resurstilldelningen till FOKUS
namnden och Socialnamnden, Ytterligare faktorer for tilldelningen ar kostnadsjamforelser mot
standardkostnader inom forskola, grundskola, gymnasieskola, individ- och familjeomsorg samt
aldreomsorg. Med detta som grund ska politiska prioriteringar och overvaganden goras infor
be slut ikommunfullmaktige.

Med anledning av forandrad budgetprocess antogs kommunens overgripande mal och
bestallningar for 2014 redan 2013-03-20 i Kommunfullmaktige. De overgripande malen togs fram
av en parlamentariskt tillsatt grupp utifran kommunfullmaktige och budgetdokumentet har
foregatts av remissforfarande och presidiekonferenser den 8 mars, 10 april och 22 maj dar
budgetforutsattningar och namndernas utmaningar redovisats. Processen bygger pa kommunens
modell for samverkan och dialog mellan namnder och styrelser. Modellen syftar till att framja
"hela kommunen" perspektivet hos namnder och styrelser och starka samverkan i budgetarbetet.

Kommunstyrelsen beslutade 2012-12-05 om delvis forandrad budgetprocess som i huvudsak
innebar att processen tidigarelaggs genom att budget med skattesats ska beslutas innan sommaren
samt att namndema darefter under hosten har att utifran respektive namndsram, uppratta egen
driftsbudget som beslutas i namnden men redovisas till kommunfullmaktige i november.

Med utgangspunkt fran kommunfullmaktiges mal och bestallningar tar namnder och styrelse
fram mal for respektive forvaltning. Lampliga aktiviteter och nyckeltal faststalls for att mata
utvecklingen. Namndsmalen som harleds fran kornmunfullmaktiges mal ska redovisas till
kommunfullmaktige i samband med att namndernas budget- och maldokumentet faststalls i
oktober i respektive namnd, Dessa mal ingar i Budget- och maldokumentet som en del av
namndemas verksamhetsplan. Malarbetet inamndema sker darfor parallellt med namndernas
budgetarbete for att balansera verksamhetsmalen mot befintliga resurser.

Kommunens styrning bygger pa en malkedja med fern nivaer - Vision, kommunfullmaktiges
utvecklingsomraden, kommunfullmaktiges overgripande mal och bestallningar, namndsmal samt
verksamhetsmal. Tillsammans skall dessa bilda en helhet som skall bidra till att visionen for Dals
Eds kommun uppnas, Kommunfullmaktigemalen och namndsmalen skall vara matbara och
uppfoljningsbara.

Sammanfattning
Budget- och maldokumentet ar kommunens viktigaste styrdokument, genom vilket
kommunfullmaktige styr den kommunala verksamheten. Budget- och maldokumentet utgor en
lank mellan kommunens vision, overgripande mal och det dagliga arbetet i verksamhetema.

Budgetfbrslag till Kommunfullmaktige - Budget 2014 - Plan 2015-2016, Dnr 2013-
000177.041

§ 176

Sammantradesprotokoll
2013-12-04
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Da nya forutsattningar uppkommit under hosten gallande demografin och kostnadsutjamning
foreligger behov av nytt beslut for Budget 2014 och plan 2015-2016. Befolkningsforandringen i
Dals-Eds kommun har under aret avvikit positivt fran prognos vilket ger nya berakningar av
statsbidrag och utjamning samt resursfordelning inom FOKUS-namnden och socialnamnden.
Dartill foreligger under~erioden ett stort investeringsbehov i forskolan och skolan.

Ordforandes signatur ~~........... Justerandes siqnatur /: .

Att godkanna Driftbudgeten for 2014, Driftplan for aren 2015 - 2016, Resultatbudgetlplan
for aren 2014-2016, Finansieringsbudgetlplan for aren 2014-2016, Investeringsbudgetlplan
for men 2014-2016, Balansbudget/plan for aren 2014-2016

Att i budget 2014, plan 2015 och 2016 ska skattesatsen vara oforandrad 23,21 %.

Att namndernas detaljbudget och mal som antas av respektive namnd redovisas for
kommunfullmaktige i november.

Att beslut om taxor och avgifter for 2014 fattas vid fullmaktiges sammantrade i oktober.

Att lagga ett ospecificerat sparkrav i planen for 2015 om 2mkr och for 2016 med 3,8mkr
i syfte att mojliggora uppfyllelse av balanskravet.

Att utifran de yttranden som inkommit i samband med budgetprocessen tilldela FOKUS
namnden ytterligare 1,9mkr for utokat barnomsorgsbehov men i ovrigt lamna inkomna
yttranden utan atgard,

Att i budget 2014, plan 2015 och 2016 inte uppta nagot oforutsett anslag under fullmaktige.

Att i budget 2014, plan 2015 och 2016 inte uppta nagot kring det forslag till nytt
utjamningssystem som foreligger vilket tillsammans med kommunens anstrangda budgetlage
innebar att undantag gors for uppfyllelse av resultatmalet. Den eventuellt tillkommande
forstarkningen av resultatet om utjamningssystemet forandras medger
dock mojlighet att uppna kommunens finansiella mal.

Att investeringsanslag for ombyggnad av skolor begransas till 11mkr totalt over
planperioden med anledning av det svaga resultatet. I det fall utjamningssystemet
forandras enligt gallande forslag ska okningen av kostnadsutjamningsbidraget Iaggas till
resultatet och nytt beslut fattas kring investeringsanslag for ombyggnad av skolor med
malsattning att forverkliga beslut i kommunfullmaktige 2013-04-17 § 19.

Kommunfullmaktige beslutar att tillstyrka kommunstyrelsens forslag med foljande
kompletteringar och fortydliganden:

Utifran den forandrade budgetprocessen behandlade Kommunfullmaktige Budget 2014 och plan
2015-2016 vid sammantrade 2013-06-11 § 33. Kommunfullmaktige beslutade foljande:

forts. § 176

Sammantradesprotokoll
2013-12-04
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Kommunstyrelsen
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Justerandes siqnatur " { .

/:7-"«---~ ..
Ordforandes signatur. .

Den kornmunala skattesatsen uppgar till 23 :21 kronorlskattekrona och foreslas oforandrad,

Forsaljning av anlaggntngstillgangar: Vid forsaljning av anlaggningstillgangar i affarsdrivande
verksamhet skall belopp motsvarande restvardet amorteras pa den langfristiga skulden. Vid
forsaljning av anlaggningstillgangar i skattefinansierad verksamhet skall bedomning goras for det
enskilda fallet om amortering av den langfristiga skulden skall ske eller om forsaljningssumman
skall forstarka kommunens likviditet och ge utrymme for nya investeringar.

Pensionsskuld: Utrymmet for amortering av kommunens pensionsskuld bestams utifran arets
resultat for hela kommunen plus arets avskrivningar inom de skattefinansierade verksamheterna
minus beslutad investeringsniva for de skattefinansierade verksamheterna.

Investeringar: Investeringar i skattefinansierad verksamhet skall finansieras med egna medel.
Utrymmet for dessa investeringar bestams uti fran arets resultat for hela kommunen plus arets
avskrivningar inom de skattefinansierade verksamheterna minus beslutad amortering pa
pensionsskuld.

Enligt VA-Iagen far medel avsattas till en fond for framtida nyinvesteringar om vissa kriterier ar
uppfyllda. Gallande investeringar inom VA-verksamheten skall ett sadant forfarande anvandas i
forsta hand.

Lan: Lanefinansiering av investeringar ska endast vara mojligt i affarsdrivande verksamheter
(VA-, renhallningsverksamheterna, kommersiella fastigheter och vissa fastigheter med blandad
verksamhet). I dessa fall skall amorteringstakten folja investeringens avskrivningsniva samt den
externa faktiska rantekostnaden belasta den affarsdrivande verksamheten.

Likviditet: Likviditeten skall minst uppga till 5 mkr

Soliditet: Soliditeten skall langsiktigt overstiga 50 %. Under planperioden 2014-
2016 skall soliditeten okas och overstiga 46 %

Resultat: Resultatet skall uppga till lagst 2 % i forhallande till skatter och generella statsbidrag

Darutover redovisas foljande forslag till nya finansiella mal, bland annat utifran de nya
forutsattningar som galler kring investeringsbehovet i kommunen och nya principer for
finansiering av investeringar.

Nya budgetforutsattningar 2014, plan 2015-2016 med bland annat skatteunderlagsprognos,
befolkningsprognos, generella statsbidrag samt kostnadsjamforelser/nyckeltal foreligger. Aven
forslag till resursfordelning per namnd, resultatbudget, finansieringsbudget och balansbudget for
hela planperioden har sammanstallts utifran de nya forutsattningarna ovan och redovisas.

forts. § 176
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Justerandes siqnatur ? ./;:1<'1
[;0 -

OrdfOrandessignatur... .. ........•

PI"n 2015 Uppr~knlng Demografi Kostnadskontroll Forandring anslag Av,skrivning"Internraota Justeringar Plan 2016
Kommunfullmiiktige -SOl -Il} 0 0 -511
Kommunstyrelsen -44345 -1010 -615 -1002 -250 -47221
Kommunstyrelsen Teknik 0 Service 882 4J2 830 -455 .315 470
Plan- och byggnadsniimnden -1711 ..6j 0 0 -1775
FOKUS-namnden -107371 -371.6 1245 -830 0 Ii -JlO 683
Socialnamnden -102047 -3446 -576 0 0 -106069
Valnamnd -8 0 0 ,11 -8
Ospecificerat sparkrav 0 1800 1800
Totalt nlimnderna I -255100 -8669 669 0 -615 -1457 -625 1800 -263997
Finansiering 260296 266975
Resultar .$.l_9(i -8669 669 0 -615 -1457 -625 1800 2978

Ramar plan 2016
Belopp i tkr

Kostnadskontroll Forandring anslag Avskrivoing Internranta Justeringar 2015
0 0 -501

-2306 -1524 -383 -44 345
1244 -683 -562 882

0 0 -1711
2182 -858 0 a -107371
-324 2000 0 -102047

195 0 -8
1858 2000 -1725 -2207

Kommunfullmakrige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen Teknik 0 Service
Plan- och byggnadsnamnden
FOKUS-namnden

Ramar plan 2015
Belopp i tkr

Bokslut 2012 Budget 2013 Up;pril'knlng:Demografi Kostnadskentroll Forindringanslag .~vskrivning Internrinta Justeriogar Budget 2014
Kommunfullmaktige -338 -486 ~g' 0 0' 2 -492
Kommunstyrelsen -30870 -38144 -711 -790 -703 591 432 -39325
Kommunstyrelsen Teknik 0 Service -12110 2316 -161 -1697 -327 575 438 1144
Plan- och byggnadsnamnden -1461 -1645 -46 0

~
32 -1659

FOKUS-niimnden -101628 -102551 -2"614; -1997 -199 0 1771 -105650
Socialnamnden -94638 -98484 -2500 -2169 200 462 0 0 1601 -100 890
Valnamnd -2 -5 Q, -195 0 a, 0 -200
Ofbrutsett -800 0
Totalt niimnderna -241047 -239799 -6100 -4166 200 -2419 -1030 1166 4276 -247071
Finansiering 244 545 242229 -4276 252407
Resultat 3498 2430 -6100 -4166 200 -2419 -1030 1166 0 5336

Ramar budget 2014
Belopp i tkr

Foljande forslag till driftsbudget redovisas:

Kommunstyrelsens arbetsutskott har darfor vid sammantrade 2013-11-13 § 213, sammanstallt ett
forslag till ny budget fOr 2014 och plan 2015-2016 som behandlas pa kommunstyrelsen dels den 4
december och dels den 10 december vid ett extrainsatt kommunstyrelsesammantrade, Darefter
fattar kommunfullmaktige beslut om budgeten den 18 december.

Forhandling enligt 11 §Medbestammandelagen genomfordes den 20 november. Gemensamt
gruppmote dar samtliga fortroendevalda bjuds in agde rum den 2 december.

Namnderna har utifran budgetbeslut 2013-06-11 § 33 arbetat fram detaljbudget per namnd.
Namndernas behandling och askande redovisas och bereds vid dagens sammantrade,

forts. § 176
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Yrkande
Martin Carling (C) yrkar att FOKUS-namnden tilldelas ytterligare 150000 kr. som kompensation
for borttagande av maltid~~'f$ift vilket ska finansieras via resultatet.
.. . #~ . ..//

Ordforandes siqnatur 7............. Justerandes slgnatur jIf. .

Budget 2013
inkl overfort

Belopp i tier fran 2012 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016

Kommunstyrelse 5434 1 720 1 710 670
- varav inventarier 140 0 70 70
- varav IT-inventarier 449 470 190 150
- varav bredband landsbygden 2000 300 0 0
- varav Resecentrum 759 0 0 0
- varav objektsreserv KS-ordf 400 400 400 400
- varav raddningsfordon 1 133 500 1000 0
- varav skogslag inventarier 108 50 50 50
- varav ovrigt 445 0 0 0
KS Teknik & Service 5229 4000 4000 4000
Plan- & byggnadsniimnden 41 15 120 15
FO KUS-niimnden 693 480 480 980
Socialniimnden 850 350 350 350

Objektsreserv KS 4239 2600 4000 4000
Ombyggnad skolor 500 0 15000 15000
Nybyggnation fOrskola 0 15000 0 0
SUMMA INVESTERINGAR ENLIGT PLAN 16986 24165 25660 25015

~

Dals-Edskommun Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen 2013-12-04

forts. § 176

Resultatbudget
8elopp itkr

Bokslut Budget Prognos Budget Plan Plan
2012 2013 2013 2014 2015 2016

Verksamhetens intakter 123930 114527 120616 II6016 II7524 119052
Verksamhetens kostnader -336880 -334582 -344194 -347512 -354 125 -363218
Kostnad for inlosen del av pensionsskuld 0 0 0 0 0 -2700
Avskrivningar -10 799 -II 954 -II 254 -12984 -15 191 -16648
Verksamhetens nettokostnader -223749 -232009 -234832 -244480 -251792 -263514

Skatteintakter 162215 164 291 166 123 168520 174489 185763
Slutavrakning skatteintakter 2133 -730 -365 0 0
Generella statsbidrag
och utjamning 56298 73946 64480 76505 77244 75374
Fastighetsavgift 9414 9445 9445 9445 9445
Finansiella intakter 406 204 204 210 210 210
Finansiella kostnader -3220 -4002 -3025 -4500 -4400 -4300
Arets resultat 3498 2430 1666 5336 5196 2978

Finansiellt mal 2 % 1,5% 1,0% 0,7% 2,1% 2,0% 1,1%

Investeringar 2014-2016
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Driftbudgeten for 2014
Driftplan for aren 2015 - 2016
Resultatbudgetlplan for aren 2014-2016
Finansieringsbudgetlplan for aren 2014-2016
Investeringsbudget/plan for aren 2014-2016
Balansbudgetlplan for aren 2014-2016

Expedieras:
KF

Med ovanstaende kompletteringar oeh fortydliganden beslutar kommunfullmaktige att
godkanna fornyat Budget- oeh mal dokument 2014, plan 2015-2016 vilket innebar att faststalla
oeh godkanna foljande:

Att godkanna finansiella mal redovisade i budgethandlingen.

Att i budget 2014, plan 2015 oeh 2016 ska skattesatsen vara oforandrad 23,21 %.

Att under ar 2016 anvanda 2,7 mkr for atgarder kring pensionsskulden. Ospeeifieerat
sparkravom 1,8 mkr kvarstar doek tillsvidare som ospeeifieerat for ar 2016.

Att i investeringsbudgeten for ar 2014 faststalla 15 mkr till nybyggnation forskola oeh for ar
2015 oeh 2016 faststalla totalt 30 mkr for ombyggnation skolor.

Att tilldela FOKUS-namnden resursforstarkning om 3,5 mkr utifran demografin for 2014 oeh
150000 kr. som kompensation for borttagande av maltidsavgift for gymnasieelever.
Kompensationen for maltidsavgiften ska finansieras via kommunens resultat.

Att tilldela socialnamnden resursforstarkning om 1,1 mkr for 2014 varav anpassning for
demografi utgor 1,3 mkr samt reduktion om -0,2 mkr for kostnadskontroll utifran hoga
standardkostnader. Resursforstarkningen for 2014 kompenserar darmed fOrnamndens
askande. For 2015 forvantas namnden hantera ytterligare anpassning till standardkostnadema
inom IFO om 2 mkr genom effekter av satsning pa omorganisation inom verksamheten.

Kommunfullmaktige beslutar att tillstyrka kommunstyrelsens forslag med foljande
kompletteringar oeh fortydliganden:

Beslutsfbrslag
Kommunfullmaktige fattar fornyat beslut gallande Budget 2014, plan 2015-2016 med
anledning av nya forutsattningar avseende kostnadsutjamningsbidrag, demografi oeh
investeringsbehovet i kommunen.

Budgeten ska upprattas sa att antagna finansiella mal uppnas. For att tillgodose denna prineip
beslutar kommunstyrelsen utifran ovan att foresla kommunfullmaktige foljande.

forts. § 176

Sammantradesprotokoll
2013-12-04

Dals-Eds kommun
Kommu nstyrelsen
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Expedieras:
KF

Beslutsforslag
Kommunfullmaktige tar del av kommunstyrelsens Budget och mal 2014.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkanna foreliggande forslag till Budget och mal
2014 for kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Budget och mal 2014 - kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens rambudget 2014, tjansteskrivelse kommunchef2013-11-05
Loneokning for kommunens verksamheter, tjansteskrivelse personalchef2013-06-12
Kommunstyrelsens arbetsutskott protoko1l2013-11-13 § 208

Ekonomichefen informerar om budgetforutsattningarna och redovisar forslag till
Budget och mal 2014 for kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2013-11-13 § 208 at ekonomichefatt inom
kommunstyrelsens budget tillfora en central loneokningspott om 0,25% per ar for att
kommunen skall kunna arbeta med lokal lonebildning och forvaltningsovergripande
lonestruktur (c:a 600 tkr per ar).

Kommunstyrelsen beslutade 2012-12-05 om delvis forandrad budgetprocess som i
huvudsak innebar att processen tidigarelaggs genom att budget med skattesats ska
beslutas innan sommaren samt att namnderna darefter under hosten har att utifran
respektive namndsrarn, uppratta egen driftsbudget som beslutas i namnden men
redovisas till kommunfullmaktige i november.

Sammanfattning
Budget- och maldokumentet ar kommunens viktigaste styrdokument, genom vilket
kommunfullmaktige styr den kommunala verksamheten. Budget- och maldokumentet
utgor en lank mellan kommunens vision, overgripande mal och det dagliga arbetet i
verksamhetema.

Mal och budget 2014 - Kommunstyrelsen, Dnr 2013-000193.100

§ 177

Sammantradesprotokoll
2013-12-04

Dals-Eds kommun
Kommunstyrelsen
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Kommunfullmaktige tilldelar socialnamndens ram 2014 resursforstarkning
motsvarande demografiforandringar med reduktion for kostnadskontroll utifran
hoga standardkostnader. Forstarkningen for 2014 kompenserar darmed for
namndens askande. For 2015 forvantas namnden hantera ytterligare anpassning
till standardkostnadema inom IFO om 2 mkr genom forvantade effekter av de
flerariga satsningar pa omorganisation som genomforts inom verksamheten.

Expedieras:
KF

Beslutsfbrslag
Kommunfullmaktige tar del av socialnamndens Budget och mal 2014.

Beslutsunderlag
Budget och mal 2014 - socialnamnden
Socialnamnden protokoll, 2013-10-22 § 93 och 2013-09-24 § 86
Tjansteskrivelse ekonom, 2013-10-17, 2013-10-29 och 2013-09-20
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll2013-11-13 § 209

Socialnamndens mal och budget for 2014, antaget av socialnamnden 2013-10-22 § 93,
foreligger. Socialnamnden har till detta askat ytterligare medel om 650 tkr
motsvarande tillkommande kostnader for LASS. Darutover har IFO askat medel om
425 tkr. for en forstarkning om 0,5 tjanst under forsta halvaret 2014 samt uppfoljning
och analys av verksamheten.

Utgangspunkten for resurstilldelningen ar kommunfullmaktiges overgripande och
finansiella mal. Darutover ligger aven demografiutvecklingen till grund for
resurstilldelningen till FOKUS-namnden och socialnamnden, Ytterligare faktorer for
tilldelningen ar kostnadsjamforelser mot standardkostnader inom forskola,
grundskola, gymnasieskola, individ- och familjeomsorg samt aldreomsorg. Med detta
som grund ska politiska prioriteringar och overvaganden goras infer beslut.

Sammanfattning
Budget- och maldokumentet ar kommunens viktigaste styrdokument, genom vilket
kommunfullmaktige styr den kommunala verksamheten. Budget- och maldokumentet
utgor en lank mellan kommunens vision, overgripande mal och det dagliga arbetet i
verksamheterna. Kommunstyrelsen beslutade 2012-12-05 om delvis forandrad
budgetprocess som i huvudsak innebar att processen tidigarelaggs genom att budget
med skattesats ska beslutas innan sommaren samt att namndema darefter under hosten
har att utifran respektive namndsram, uppratta egen driftsbudget som beslutas i
namnden men redovisas till kommunfullmaktige inovember.

Mil och budget 2014 - Socialuamnden, Dnr 2013-000282.100

§ 178

Sammantradesprotokoll
2013-12-04

Dals-Eds kommun
Kommunstyrelsen
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Expedieras:
KF

Kommunfullmaktige tilldelar FOKUS-narnndens ram 2014 resursforstarkning
motsvarande demografiforandringar och kompensation for borttagande av
matavgift for gymnasieelver. Forstarkningen for 2014 kompenserar darmed for
namndens okade resursbehov.

Beslutsforslag
Kommunfullmaktige tar del av FOKUS-namndens Budget och mal 2014.

Beslutsunderlag
Budget och mal 2014 - FOKUS-namnden
FOKUS-namnden protokoll, 2013-11-06 § 94
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll2013-11-13 § 210

FOKUS-namndens mal och budget for 2014, behandlat 2013-11-06 § 94 men annu
inte antaget av FOKUS-namnden foreligger. FOKUS-namnden bedomer att
beraknade kostnader overstiger ram motsvarande 3,5 mkr. Markant forandrade
forutsattningar nar det galler antalet barn och unga paverkar resursbehoven inom
namnden.

Utgangspunkten for resurstilldelningen ar kommunfullmaktiges overgripande och
finansiella mal. Darutover ligger aven demografiutvecklingen till grund for
resurstilldelningen till FOKUS-namnden och socialnamnden. Ytterligare faktorer for
tilldelningen ar kostnadsjamforelser mot standardkostnader inom forskola,
grundskola, gymnasieskola, individ- och familjeomsorg samt aldreornsorg, Med detta
som grund ska politiska prioriteringar och overvaganden goras infer beslut.

Kommunstyrelsen beslutade 2012-12-05 om delvis forandrad budgetprocess som i
huvudsak innebar att processen tidigarelaggs genom att budget med skattesats ska
beslutas innan sommaren samt att namnderna darefter under hosten har att utifran
respektive namndsram, uppratta egen drifts budget som beslutas i namnden men
redovisas till kommunfullmaktige i november.

Sammanfattning
Budget- och maldokumentet ar kommunens viktigaste styrdokument, genom vilket
kornmunfullmaktige styr den kommunala verksamheten. Budget- och maldokumentet
utgor en lank me1lan kommunens vision, overgripande mal och det dagliga arbetet i
verksamheterna.

Mil och budget 2014 - FOKUS-namnden, Dnr 2013-000186.100

§ 179

Sammantradesprotokoll
2013-12-04

Dals-Eds kommun
Kommunstyrelsen
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Expedieras:
KF

Beslutsfbrslag
Kommunfullmaktige tar del av plan- oeb byggnadsnamndens Budget oeh mal
2014.

Beslutsunderlag
Budget oeb mal 2014 - plan- och byggnadsnamnden
Plan- oeb byggnadsnamnden protokoll, 2013-10-22 § 98
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoIl2013-11-13 § 211

Plan- oeb byggnadsnamndens mal oeh budget, godkand 2013-10-22 § 98, foreligger.
Namndens tilldelade budgetram ar 1 659 000 kronor och inga askande bar inkommit
utover budgetram. Infer 2015 aviseras dock ett investeringsbehov om 100 000 kronor
for uppgradering av arendehanteringssysternet.

Utgangspunkten for resurstilldelningen ar kommunfullmaktiges overgripande oeb
finansiella mal. Darutover ligger aven demografiutveeklingen till grund for
resurstilldelningen till FOKUS-namnden oeb socialnamnden. Ytterligare faktorer for
tilldelningen ar kostnadsjamforelser mot standardkostnader inom forskola,
grundskola, gymnasieskola, individ- oeh familjeomsorg samt aldreomsorg, Med detta
som grund ska politiska prioriteringar oeh overvaganden goras infer beslut.

Kommunstyrelsen beslutade 2012-12-05 om delvis forandrad budgetproeess som i
buvudsak innebar att proeessen tidigarelaggs genom att budget med skattesats ska
beslutas innan sommaren samt att namnderna darefter under hosten har att utifran
respektive namndsram, uppratta egen driftsbudget som beslutas i namnden men
redovisas till kommunfullmaktige i november.

Sammanfattning
Budget- oeh maldokumentet ar kommunens viktigaste styrdokument, genom vilket
kommunfullmaktige styr den kommunala verksamheten. Budget- oeb maldokumentet
utgor en lank mellan kommunens vision, overgripande mal oeb det dagliga arbetet i
verksamhetema.

Mal och budget 2014 - Plan- och byggnadsnamnden, Dnr 2013-000281.100

§ 180

Sammantradesprotokoll
2013-12-04

Dals-Eds kommun
Kommunstyrelsen



19(52)

Beslutsunderlag
Socialnamnden, protokoll 2013-11-19 § 106 inkl. prognos per oktober
FOKUS-forvaltningen, prognos per oktober
Plan- och byggnadsnamnden, prognos per oktober
Kommunstyrelsen, prognos per oktober
Tjansteskrivelse teknik och service, 2013-11-26
Kommunstyrelsens teknik och service, prognos per oktober I
Ordtorandes signatur..................... Justerandes signatur £ .

Plan- och byggnadsnamnden redovisar prognos per oktober med budgetfoljsamhet
under aret 2013.

Kommunstyrelsen redovisar manadsuppfoljning per oktober. Kommunstyrelsen
redovisar ett prognostiserat overskott med ca 1 mkr. Bostadsanpassningsbidragen har
okat mer an budgeterat vilket ger ett prognostiserat underskott om ca 100000 kr. For
KS teknik prognostiseras per oktober budgetfoljsamhet for aret,

FOKUS-fOrvaltningen redovisar manadsprognos per oktober. FOKUS-namnden
prognostiserar ett underskott om ca 3,5 mkr. Forvaltningen bedomer att efter
ytterligare planerade atgarder kan prognosen forbattras ytterligare och underskottet
begransas till ca 2,7 mkr.

Socialnamnden redovisar manadsuppfoljning per oktober. Namnden prognostiserar en
negativ avvikelse mot helarsbudget med 2,9 mkr vilket ar en forbattring jamfort med
tidigare prognoser under aret om ca 1,5 mkr. Prognosen forbattras framst genom
hemvarden och att lonekostnadema generellt blivit battre an forvantat. Kvarstaende
underskott finns framst inom IFO dar det totala underskottet ar 3,5 mkr vilket harror
fran att sparbeting inte infriats, okade lonekostnader samt kraftigt okade kostnader for
forsorjningsstodet. Fortfarande finns dock mojligheter till att prognosen kan forbattras
ytterligare genom bland annat atersok av moms for blockhyra av sarskilt boende.

Kommunstyrelsen tar vid dagens sammantrade del av manadsuppfoljning per oktober
2013.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2013-04-03 § 55 att med anledning av stora underskott
inom FOKUS-namnden och KS teknik, genornfora ett antal atgarder for att skarpa upp
och aterskapa fortroendet for uppfoljningssystemet. En av atgardema ar att namndema
genomfor och redovisar infor kommunstyrelsen en manatlig uppfoljning av budgeten
for aret med prognostiserat resultat for aret samt kostnads- och konsekvensberaknade
atgarder vid eventuella prognostiserade underskott.

BudgetuppfOljning - Manadsprognos 2013, Dnr 2013-000122.042

§ 181

Sammantradesprotokoll
2013-12-04

Dals-Eds kommun
Kommunstyrelsen
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Expedieras:
Sarntliga namnder
Ekonornichef

Kornrnunstyrelsen tar del av namndernas redovisningar av prognos per oktober
och upprnanar namnderna till fortsatt arbete for budgetfoljsamhet under aret.

Kommunstyrelsens beslut
Kornrnunstyrelsen godkanner budgetprognos per oktober for sin del inkl. KS
teknik.

forts. § 181

Sammantradesprotokoll
2013-12-04

Dals-Eds kommun
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att totala avvikelsen mot budget i upprattad prognos pa
totalt 9.901.000 kr fordelas enligt foljande

• Plan- och byggnadsnamnden tilldelas 41.000 kr som ett tillaggsanslag i 2014
ars investeringsbudget enligt prognos for 2013

• FOKUS-namnden tilldelas 180.000 kr som ett tillaggsanslag i 2014 ars
investeringsbudget enligt prognos for 2013

• Socialnamnden tilldelas 500.000 kr som ett tillaggsanslag i 2014 ars
investeringsbudget enligt prognos for 2013

• Kommunstyrelsens Teknik & Service tilldelas 5.209.000 kr i tillaggsanslag i
2014 ars investeringsbudget enligt prognos for 2013

• Kommunstyrelsen tilldelas 1.754.000 kr som ett tillaggsanslag i 2014 ars
investeringsbudget enligt prognos for 2013

• Objektsreserv under KS tilldelas 2.217.000 kr som ett tillaggsanslag i 2014 ars
investeringsbudget enligt prognos for 2013

• Ekonomichefen ges ratt att justera ovanstaende tillaggsanslag med
mellanskillnaden mellan nuvarande prognos och verkligt utfall i samband med
att bockerna stangs for 2013

Expedieras:
Samtliga namnder
Teknisk chef
Ekonomichef

Beslutsunderlag
Tjansteskrivelse ekonomichef, 2013-12-03
Projektrapport Bokslut, 2013-12-03

Fullmaktige beslutade 2009-03-25 § 16 att fran och med 2009 ars budget bevilja
kommunstyrelsen ratt att besluta om ombudgetering av investeringsanslag inom ram.

Sammanfattning
Utifran perspektivet att investeringsprojekten loper over arsskiftet sa har respektive
projektansvarig pa begaran inkommit med en prognos for 2013 avseende anslagna
medel for investeringar samt prioriteringar av dessa inklusive kommentarer.
Sammanstallningen visar att utfallet per 2013-11-26 uppgar till 6.471.757 kr mot
helarsbudget pa 16.986.000 kr. Prognosen for helaret uppgar till 7.084.472 kr vilket
ger en positiv avvikelse for helaret pa 9.901.528 kr. Av dessa foreslas 9.901.000 kr att
overforas till 2014.

Bokslut 2013 - atgarder inklusive ombudgetering av investeringsanslag, Dnr
2013-000348.042

§ 182

Sammantradesprotokoll
2013-12-04

Dals-Eds kommun
Kommunstyrelsen
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2. att forvaltningsekonomen for socialforvaltningen fran och med den 1
januari 2014 flyttas 100% till ekonomikontoret. Samtidigt flyttas 90%
av de budgeterade personalkostnadema for forvaltningsekonomen fran
socialnamnden till kommunstyrelsen och ekonomikontoret.

I, att forvaltningsekonomen for FOKUS-forvaltningen fran och med den 1
januari 2014 flyttas 100% till ekonomikontoret. Samtidigt flyttas 60 %
av de budgeterade personalkostnadema for forvaltningsekonomen fran
FOKUS-nfimnden till kommunstyrelsen och ekonomikontoret.
Resterande 40 % finansieras av de fyra ingaende kommunema i
samverkan kring ekonomisystemet Agresso.

Beslutsfdrslag
Kommunfullmaktige beslutar foljande kring organisationsforandring av
ekonomikontor:

Beslutsunderlag
Tjansteskrivelse fran ekonomichef, 2013-10-24
MBL-protoko1l2013-11-07
Kommunstyrelsens arbetsutskott protoko1l2013-11-13 § 214

Tjansteskrivelse fran ekonomichef, 2013-10-24 foreligger med forslag kring
finansiering och konsekvenser vid en forandring.

Forslaget har varit foremal for MBL-forhandling 2013-11-07.

Forslag foreligger om att samtliga ekonomer flyttas fran respektive forvaltning till
ekonomikontoret fran och med den 1januari 2014 och samtidigt forstarka enheten
med en ekonom pa heltid. Detta for att klara uppdraget med ekonomiadministration
for Dalslandskommunemas kommunalforbund samt frigora tid for ekonomichefen att
bland annat fokusera mera pa de overgripande strategiska ekonomifragorna.

Sammanfattning
Ekonomikontoret bestar for narvarande av ekonomichef och tva ekonomiassistenter. I
samband med uppgradering av det Dalslandsgemensamma ekonomisystemet Agresso
under perioden 1maj 2013 till 28 februari 2014 tillhandahaller Dals-Eds kommun
projektledare och for att klara detta resursmassigt har under perioden tva ekonomer
anstallts. Understallda respektive forvaltningschef finns avcn en forvaltningsekonom
for FOKUS och en forvaltningsekonom for socialforvaltningen.

Organisanonsfdrandring ekonomikontor, Dnr 2013-000315.001

§ 183

Sammantradesprotokoll
2013-12-04

Dals-Eds kommun
Kommunstyrelsen
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Expedieras:
KF

6. att finansiering av den del som ej finansieras genom
Dalslandskommunemas kommunalforbund fran 2015 och framat tas upp i
samband med budgetbeslut for budget 2015, plan 2016-2017.

5. att finansiering av tjansten sker dels genom finansiering fran
Dalslandskommunemas kommunalforbund samt dels inom
ekonomikontorets ram ar 2014.

4. att inratta en heltidstjanst som ekonom tillsvidare under ekonomikontoret
for att fullgora det uppdrag Dals-Eds kommun atagit sig kring
ekonomiadministration for Dalslandskommunemas kommunalforbund
samt frigora tid for ekonomichefen att bland annat arbeta mera med de
overgripande strategiska ekonomifragorna.

3. att flytta 20 % av de budgeterade personalkostnadema for
forvaltningsekonom under KS teknik och service fran KS teknik och
service till kommunstyrelsen och ekonomikontoret.

forts. § 183

Sammantradesprotokoll
2013-12-04

Dals-Eds kommun
Kommunstyrelsen



24(52)

Justerandes slgnatur f .~
Ordforandes signatur. .../ ..................•

Beslutsfdrslag
Kommunfullmaktige beslutar att Dals-Eds kommun begar uttrade ur West
Sweden oeh att uttradet sker enligt nu gallande stadgar - § 6, "Uttrade sker vid
utgangen av aret efter det under vilket uppsagningen skett. " Uppsagningen ar
genom detta beslut, skriftlig oeh ska fore den 31 december 2013 vara
inkommen till foreningen for West Swedens styrelse.

Expedieras:
West Sweden
Ombud oeh ersattare
KF

Ersattare:
Mats Hansson
Per-Erik Norlin

Martin Carling
Carina Halrnberg

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar utse foljande ombud till West Swedens
extrastamma den 9 januari 2014
Ombud:

Saledes innebar ett uttrade 2013 att uttradet trader i kraft 2015-01-01.

Styrelsen beslutade darefter (juni 2013) att i samband med kallelsen till den
extra foreningsstamman skieka ut en remiss till samtliga medlemmar for att fa
medlemmarnas viljeyttring vad galler fortsatt verksamhet eller avveckling. Vid den
extra foreningsstamman den 31 oktober 2013 beslutade rnedlemmarna att avveckla
verksamheten med rostsiffroma 76 for en avveckling oeh 28 emot
(1 avstod oeh 2 deltog inte i beslutet). En rnedlems uttrade regleras i gallande stadgar
for foreningen § 6; "Medlem ager ratt att saga upp sig till uttrade ur foreningen.
Uttrade sker vid utgangen av aret efter det under vilken uppsagningen skett.
Uppsagning ska vara skriftlig oeh ges in till foreningens styrelse."

Vid ordinarie foreningsstamma i slutet pa maj 2013 beslutade stamman att
verksamheten skulle avvecklas rned rostsiffrorna 41 mot 38 (11 avstod oeh
11 deltog inte i beslutet). Enligt foreningens stadgar kravs dock vid avveckling av
verksamheten enhallighet eller att beslutet fattas pa tva pa varandra foljande stammer.
Da kravs enkel majoritet vid forsta stamman oeh kvalifieerad, dvs. tva tredjedelars
rnajoritet, pa efterfoljande stamma,

Sammanfattning
West Sweden haller extra foreningsstamma den 9 januari 2014 oeh infer detta kravs
fornyade val av tva ombud oeh ersattare,

West Swedens extrastamma den 9 januari 2014, Dnr 2013-000311

§ 184

Sammantradesprotokoll
2013-12-04

Dals-Eds kommun
Kommunstyrelsen



25(52)

Justerandes signatur
/L-

O df·· d . t ~r oran es signa ur .

Expedieras:
Tekniska kontoret
Exploateringskoordinator

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till Tekniska kontoret att snarast atgarda bristema i
hissama enligt forslaget ovan. Atgardema ska finansieras via KS objektsreserv
for 20l3.

Beslutsunderlag
Tjansteskrivelse exploateringskoordinator, Alaggande att atgarda kommunens hissar
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2013-11-13 § 215

Atgarderna planeras att utforas i borjan av 2014 i samrad med verksamhetema.

Enligt berakningar kommer de nodvandiga atgardema att totalt uppga till en kostnad
om ea 750 000 kr. I investeringsbudget for Tekniskt kontor 20l3-2014 sa bedomer
tekniska kontoret ingen mojlighet att avsatta erforderliga medel till projektet.
I samrad med ekonomiehefen foreslas KS objektsreserv 2013 belastas for
atgardema vilken da minskar till 1,2mkr.

Ingen av kommunens hissar ar atgardade i enlighet med ovanstaende direktiv varfor
nu ett vite pa ea 560 000 kommer att utdomas om inte kommunen omgaende ser till
att atgarda bristema.

Sammanfattning
Fran oeh med den 1januari 2013 skall alla hissar som anvands for persontransport
vara utrustade med ett skydd som hindrar klamolyckor i samband med fard.
Skyddet kan se olika ut oeh kraver olika atgarder pa olika hissar.

Atgarder av Kommunens hissar, Dnr 2013-000316

§ 185
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Den ekonomiska ramen for utredning, projektering och investering ska vara 30
miljoner kronor. Finansiering gors framst med de 20 miljoner kronor som
redan ar avsatta for andamalet i kommunens investeringsbudget och med
stravan att resterande finansiering sker med likvida medel. Om inte detta ar
mojligt bemyndigas kommunstyrelsen att lana upp maximalt 10miljoner
kronor med sa snar aterbetalning som mojligt,

Utredningen ska redovisas for kommunstyrelsen den 9 oktober 2013. Darefter
vidtar projektering och anbudsforfarande med malsattning om byggstart under
forsta kvartalet 2014.

Projekteringen ska foregas av en mer fordjupad och detaljerad utredning om
var, hur och nar de olika renoveringama och ombyggnationerna ska ske.
Utredningen ska bedrivas i nara samarbete med FOKUS-namnden samt med
inflytande for personal och brukare. I utredningen ska mojligheten att anpassa
lokalytan for grundskolan samt sanka driftskostnader for fastigheten beaktas sa
att FOKUS-namnden ges forutsattningar att fortsatt driva arbetet med
effektivisering och forhalla sig till standardkostnader.

Kommunstyrelsen uppdras att genomfora en renovering och ombyggnation av
Dals-Eds grundskolas lokaler och utemiljoer (Hagaskolan och Snorrumskolan)
utifran alternativ 5 i lokalutredningen dar synpunkter som inkommit under
processen ska varderas.

Utredningen var foremal for dialog och mojlighet till synpunkter innan beslut fattades
i kommunfullmaktige 2013-04-17 § 19. Kommunfullmaktige beslutade om fortsatt
process enligt foljande direktiv.

Sammanfattning
Sedan 2008 har lokalbehoven for skola och bamomsorg varit under ovcrsyn i form av
flera utredningar och processer dar bade FOKUS-niimnden och kommunstyrelsen
varit involverade. Utifran den bakgrunden beslutade kommunstyrelsen 2012-05-09 §
54 uppdra at forvaltningschef FOKUS att uppratta underlag i lokalfragan utifran ett
antal direktiv. Under varen 2012 avslutade dock forvaltningschefen sin anstallning
varfor kommunchefen arbetade vidare med uppdraget enligt ovan under hosten, En
utredning upprattades med fern stycken alternativ for att anpassa och optimera skolans
och barnomsorgens lokaler utifran nuvarande och kommande behov.

Lokalbehov {"orbarnomsorgen - nybyggnation av f"Orskoleavdelningar, Dnr 2013-
000292.297

§ 186
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Uppdra at FOKUS-namnden att i samrad med teknisk kontoret paborja
forberedelser for projektering och anbudsforfarande gallande nybyggnation av
fyra nya forskoleavdelningar, i enlighet med FOKUS-namndens beslut.

Uppdra at ekonomichefen att inkomma med forslag kring finansiering av
forslaget till fyra nya forskcleavdelningar.

Uppdra at Edshus AB att inkomma med yttrande innehallande
konsekvensbeskrivning och atgarder for bolagets del kring foreliggande
forslag for forskolan.

Vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-16 forbereddes den fortsatta
beredningen av arendet genom ett antal uppdrag. Foljande uppdrag lamnades och
redovisas vid sammantrade i kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-11-13.

Arendet har varit foremal for MBL information 2013-10-16 och forhandling enligt 11
§MBL 2013-10-23. En gemensam skrivelse fran lararfacken har inkommit till
kommunstyrelsen.

En utredning har genomforts utifran direktiven enligt ovan och FOKUS-namndens
beslut. Utredningsarbetet har samordnats av forvaltningschefFOKUS Bjorn
Lindeberg och rektor Snorrumskolan Lena Bernhardsson. Styrgrupp och arbetsgrupp
har funnits under processen och en samradsgrupp for forskolan bildades med
representanter fOrpersonal och foraldrar fran respektive forskola. Den fardiga
utredningen har aven varit tillganglig for att ta del av och lamna synpunkter kring for
allmanheten via kommunens hemsida och facebook.

Efter beslut enligt ovan i kommunfullmaktige har ytterligare direktiv gallande
forskoleutredningen beslutas av FOKUS-namnden 2013-05-22 § 46.

For den fortsatta verksamhetsutvecklingen och arbetet med effektivisering for
att kunna forhalla sig till standardkostnader inom grundskola och bamomsorg
ansvarar FOKUS-namnden i dialog med personal och brukare.

FOKUS-namnden uppdras att genomfora en utredning om bamomsorgens
framtida lokalbehov och lamna forslag pa eventuella forandringar. Narmare
direktiv kring utredningen faststalls av FOKUS-namnden. Utredning med
beslutsforslag ska redovisas for kommunstyrelsen den 9 oktober 2013.

Kommunstyrelsen uppdras darutover att genomfora en utredning kring
framtida koksorganisation. Utredningen ska ske i nara samverkan med
FOKUS-namnden och socialnamnden. Narmare direktiv och tidsplan kring
koksutredningen faststalls av kommunstyrelsen.

forts. § 186
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Kommunfullmaktige beslutar att medel for nybyggnationen av forskolan ska
ianspraktas via investeringsmedel i Budget 2014 om max 15 mkr.

Kommunfullmaktige har som malsattning att de nya forskoleavdelningama ska
vara pa plats till hosten 2014. I det fall detta inte ar mojligt uppdras FOKUS
namnden att bevaka sa erforderligt antal platser kan tillgodoses pa annat satt i
avvaktan pa att den nya forskolan kan tas i bruk.

Kommunfullmaktige uppdrar at kommunstyrelsen att efter projektering och
anbudsforfarande genomfora nybyggnation av fyra nya forskoleavdelningar
med placering vid Hagaskolan. Kommunfullmaktige uppdrar at
kommunstyrelsen att i dialog med FOKUS-namnden besluta om exakt
placering av de nya forskoleavdelningama. Kommunfullmaktige uppdrar
vidare at kommunstyrelsen att bedriva erforderlig uppfoljning av
projektbudget och byggets framatskridande.

Kommunfullmaktige uppdrar at kommunstyrelsen att i samverkan med
FOKUS-namnden snarast mojligt genomfora projektering och
anbudsforfarande.

Beslutsforslag
Kommunfullmaktige beslutar om nybyggnation av fyra nya
forskoleavdelningar i enlighet med foreliggande utredning av forskolans
framtida lokaler i DaIs-Ed, upprattad 2013-10-23.

Beslutsunderlag
Utredning lokaler for forskolan i framtiden i Dals Ed, 2013-10-23 - inkl. inkomna
yttranden och synpunkter
Tjansteskrivelse forvaltningschef FOKUS 2013-10-08
FOKUS-namnden protokoll, 2013-10-02 § 83
'Ijansteskrivelse exploateringskoordinator, kostnader ny forskola fyra avd.
MBL-protoko1l2013-10-16,2013-10-23
Kommunstyrelsens arbetsutskott protoko1l2013-11-13 § 217

Kommunstyrelsen har att utifran foreliggande utredning och kompletterande
beredning enligt ovan lamna beslutsforslag kommunfullmaktige for beslut.

forts. § 186
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Den ekonomiska ramen for utredning, projektering och investering ska vara 30
miljoner kronor. Finansiering gors framst med de 20 miljoner kronor som
redan ar avsarta for andamalet i kommunens investeringsbudget och med
stravan art resterande finansiering sker med likvida medel. Om inte detta ar
mojligt bemyndigas kommunstyrelsen att lana upp maximalt 10 miljoner
kronor med sa snar aterbetalning som mojligt.

Utredningen ska redovisas for kommunstyrelsen den 9 oktober 2013. Darefter
vidtar projektering och anbudsforfarande med malsattning om byggstart under
forsta kvartalet 2014.

Projekteringen ska foregas av en mer fordjupad och detaljerad utredning om
var, hur och nar de olika renoveringama och ombyggnationema ska ske.
Utredningen ska bedrivas i nara samarbete med FOKUS-namnden samt med
inflytande for personal och brukare. I utredningen ska mojligheten art anpassa
lokalytan for grundskolan samt sanka driftskostnader for fastigheten beaktas sa
art FOKUS-namnden ges forutsattningar art fortsart driva arbetet med
effektivisering och forhalla sig till standardkostnader.

Kommunstyrelsen uppdras art genomfora en renovering och ombyggnation av
Dals-Eds grundskolas lokaler och utemiljoer (Hagaskolan och Snorrumskolan)
utifran altemativ 5 i lokalutredningen dar synpunkter som inkommit under
processen ska varderas,

Utredningen var forernal for dialog och mojlighet till synpunkter innan beslut fartades
i kommunfullmaktige 2013-04-17 § 19. Kommunfullmaktige beslutade om fortsart
process enligt foljande direktiv.

Sammanfattning
Sedan 2008 har lokalbehoven for skola och barnomsorg varit under oversyn i form av
flera utredningar och processer dar bade FOKUS-namnden och kommunstyrelsen
varit involverade. Utifran den bakgrunden beslutade kommunstyrelsen 2012-05-09 §
54 uppdra at forvaltningschefFOKUS art uppratta underlag i lokalfragan utifran ett
antal direktiv. Under varen 2012 avslutade dock forvaltningschefen sin anstallning
varfor kommunchefen arbetade vidare med uppdraget enligt ovan under hosten. En
utredning upprattades med fern stycken altemativ for art anpassa och optimera skolans
och barnomsorgens lokaler utifran nuvarande och kommande behov.

Lokalbehov for skolorna - ombyggnation av Sndrrumskolan och Hagaskolan,
Dnr 2013-000293.297

§ 187
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Uppdra at FOKUS-narnnden att i samverkan med tekniska kontoret paborja
forberedelser for projektering och anbudsforfarande gallande ombyggnation av
grundskolorna, i enlighet med FOKUS-narnndens beslut.

Uppdra at ekonomichefen att inkomma med forslag kring finansiering av
forslag till ombyggnation av grundskolorna.

Vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-16 forbereddes den fortsatta
beredningen av arendet genom ett antal uppdrag. Foljande uppdrag lamnades och
redovisas vid sammantrade i kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-11-13.

Uppdra at fastighetsforvaltaren att inkomma med yttrande kring hur de enligt
forslaget avvecklade byggnaderna i Hagaskolan ska hanteras.

Arendet har varit foremal for MBL information 2013-10-16 och forhandling enligt 11
§MBL 2013-10-23. En gemensam skrivelse fran lararfacken har inkommit till
kommunstyrelsen med anledning av utredningens forslag kring ak 3 paviljongen vid
Hagaskolan. Kommunstyrelsens arbetsutskott tog 2013-11-13 aven del av skrivelser
angaende bildsalen vid Hagskolan som inkommit fran elever samt synpunkter fran
elevradet Hagaskolan.

En utredning har nu genomforts utifran direktiven enligt ovan angaende renovering
och ombyggnation av Dals-Eds grundskolas lokaler och utemiljoer (Hagaskolan och
Snorrumskolan) och alternativ 5 i lokalutredningen. Utredningsarbetet har samordnats
av forvaltningschef FOKUS Bjorn Lindeberg och rektor Snorrumskolan Lena
Bernhardsson. Styrgrupp och arbetsgrupp har funnits under processen och en
samradsgrupp for grundskolan bildades med representanter for personal och foraldrar
fran respektive skola. Utredningen har aven varit tillganglig for att ta del av och lamna
synpunkter kring for allmanheten via kommunens hemsida och facebook.

For den fortsatta verksamhetsutvecklingen och arbetet med effektivisering for
att kunna forhalla sig till standardkostnader inom grundskola och barnomsorg
ansvarar FOKUS-namnden i dialog med personal och brukare.

FOKUS-namnden uppdras att genomfora en utredning om barnomsorgens
framtida lokalbehov och lamna forslag pa eventuella forandringar. Narmare
direktiv kring utredningen faststalls av FOKUS-namnden. Utredning med
beslutsforslag ska redovisas for kommunstyrelsen den 9 oktober 2013.

Kommunstyrelsen uppdras darutover att genomfora en utredning kring
framtida koksorganisation. Utredningen ska ske i nara samverkan med
FOKUS-narnnden och socialnamnden. Narmare direktiv och tidsplan kring
koksutredningen faststalls av kommunstyrelsen.
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Kommunfullmaktige uppdrar at kommunstyrelsen att bedriva erforderlig
uppfoljning av projektbudget oeh byggets framatskridande.

BeslutsfOrslag
Kommunfullmaktige beslutar att medel for ombyggnation av Dals-Eds
grundskolas lokaler oeh utemiljoer (Hagaskolan oeh Snorrumskolan) ska
ianspraktas via investeringsmedel iBudget 2015 oeh 2016 om max 30 mkr.

Kommunstyrelsen uppdrar at tekniska kontoret att efter projektering oeh
anbudsforfarande genomfora ombyggnation oeh renovering av Snorrumskolan
oeh Hagaskolan under AT 2015 oeh 2016. Ombyggnation oeh renovering ska
ske i nara samarbete med FOKUS-forvaltningen sa att verksamhetema oeh
byggnationen kan bedrivas sa effektivt som mojligt under byggproeessen.

Kommunstyrelsen uppdrar at tekniska kontoret att i samrad med FOKUS
namnden genomfora projektering oeh anbudsforfarande gallande
ombyggnation av grundskoloma, med planerad byggstart under ar 2015. I
samband med projekteringen uppdras aven at tekniska kontoret att i samrad
med kommunens lokalgrupp beakta hur de lokaler som verksamheten lamnar
pa Hagaskolan efter ombyggnationen (FA-huset, Bildsalen oeh ak.3
paviljongen) ska anvandas for annat andamal eller rivas.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar om ombyggnation av Dals-Eds grundskolas lokaler
oeh utemiljoer (Hagaskolan oeh Snorrumskolan) i enlighet med foreliggande
utredning av grundskolans framtida lokaler i DaIs-Ed, upprattad 2013-10-23
oeh utifran uppdrag i kommunfullmaktige 2013-04-17 § 19.

Beslutsunderlag
Utredning lokaler for grundskolan i framtiden i DaIs Ed, 2013-10-23 - inkl. inkomna
yttranden oeh synpunkter
Tjansteskrivelse forvaltningsehefFOKUS 2013-10-08
Skrivelse lararfacken, 2013 -10-14
Skrivelse till lararfacken, forvaltningschef FOKUS
MBL-protoko1l2013-10-16,2013-1O-23
Uppfoljning elevradet Hagaskolan, skrivelse 2013-11-18
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2013-11-13 § 218

Kommunstyrelsen har att utifran foreliggande utredning oeh kompletterande
beredning enligt ovan fatta beslut i arendet oeh beslutsforslag till kommunfullmaktige
kring finansieringen.

forts. § 187
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Beslutsunderlag
Tjansteskrivelse exploateringskoordinator, IFO kontor - alternativ
Skiss over alternativ 3
Socialnarnnden protoko1l2013-11-05 § 168
ForvaltningsehefFOKUS, yttrande 2013-11-01
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2013-11-13 § 219

ForvaltningsehefFOKUS har ocksa inkommit med yttrande i arendet.

Socialnamnden foreslar 2013-11-05 § 168 att IFO-verksamheten lokaliseras till fore
detta tullhuset utifran Lokalgruppens rekommendation.

Arendet har vid flera tillfallen varit foremal for diskussion oeh vardering i
kommunens Lokalgrupp. Exploateringskoordinator redovisade vid sammantrade i
kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-16 underlag utifran arbetsutskottets uppdrag
innehallande fern olika forslag, Arbetsutskottet beslutade vid sammantradet att
remitterar arendet till socialnamnden oeh FOKUS-namnden om de alternativ till nya
lokaler for IFO som foreligger. Socialnamnden uppmanas foresla en rekommendation
till lampligt alternativ samt att bedoma hur namnden kan hantera konsekvenserna for
driften i de rekommenderade alternativet.

Socialnamnden oeh verksamheten har lopande informerat om utveeklingsarbetet oeh
de behov IFO star infer, senast vid kommunstyrelsens sammantrade 2013-10-09
genom IFO-ehefen Ingela Brink -Gulin. Som en konsekvens av verksamhetens behov
av nya lokaler har kommunstyrelsens arbetsutskott uppdragit at namnden att
genomfora en analys samt konsekvens- oeh kostnadsberakning av de alternativ till nya
lokaler som finns.

Sammanfattning
Verksamheten IFO (Individ- oeh familjeomsorgen) under socialnamnden har under
flera ar haft problem med att halla sin budget, forhalla sig till for verksamheten
standardkostnadema samt behalla oeh rekrytera personal. Sedan nagra ar tillbaka har
verksamheten fokuserat pa kvalitetsarbete oeh att skapa en stabil oeh trygg
organisation. Bland annat har samordning av IFO oeh soeialpsykiatrin varit en del i
det arbetet samt att samla organisationen sa att okad effektivisering kan uppnas.
Verksamheten har under senare ar vuxit i antal tjanster vilket gor att det finns behov
av att hitta nya lokaler till IFO sa att bland annat okad effektivisering uppnas,

Omorganisation och nya lokaler IFO, Dnr 2013-000148.700

§ 188
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Kommunstyrelsen uppdrar at exploateringskoordinator att genornfora en
oversyn av mojligheterna till en forsaljning av fore detta tullhuset och
aterkomma till kommunstyrelsen med underlag och forslag.

Utifran samverkan och overlaggningar mellan IFO och AME enligt ovan,
uppdras tekniska kontoret att genomfora projektering av lokaliseringen och
aterkomma till kommunstyrelsen med underlag och forslag pa finansiering for
beslut om verkstallighet,

IFO:s lokalisering till Utvecklingscenter ska ske i nara samverkan mellan IFO
och AME med utgangspunkt fran att lokalytoma utnyttjas sa att storsta mojliga
samverkanseffekter uppnas samtidigt som sekretess kan varnas,
Lokaliseringen ska ske med malsattning att inga andra verksamheter flyttas ut
vilket innebar att Vuxenutbildningen bor lokaliseras pa annan yta i huset.

Kommunstyrelsens beslut
Kornmunstyrelsen beslutar att upplata lokalyta i Utvecklingscenter for IFO
verksamheten med syfte att genom samlokalisering skapa samverkanseffekter
mellan de myndigheter och verksamheter som finns i huset till gagn for den
enskilde medborgaren.
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BeslutsfOrslag
Kommunfullmaktige beslutar for sin del godkanna ovanstaende
sammantradestider 2014 samt att kungorelse av kommunfullmaktiges
sammantraden skall ske i Dalslanningen, sattas upp pa kommunkontorets
anslagstavla samt publiceras pa kommunens hemsida.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkanna ovanstaende sammantradestider for
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott samt
kommunstyrelsens arbetsutskott info, 2014

Kemmunfullmaktige, onsdag
19 februari, 19mars, 16 april, 21 maj, 11juni, 27 augusti, 24 september, 22 oktober,
19november, 17 december

Kommunstyrelsen, onsdag
5 februari, 5 mars, 2 april, 30 april, 28 maj, 13 augusti, 10 september, 8oktober,
5 november, 3 december

Kommunstyrelsens arbetsutskott, onsdag
15januari, 12 februari, 12 mars, 9 april, 7 maj, 18juni, 20 augusti, 17 september, 15
oktober, 12 november

Kommunstyrelsens arbetsutskott info, onsdag
26 februari, 19mars, 23 april, 4 juni, 3 september, 1 oktober, 29 oktober, 10 december

Sammantradestider for kommunstyrelsen och kommunfullmaktige foreslas enligt
foljande

Sammantradestider 2014 och kungdrelse av kommunfullmaktiges
sammantraden, Dnr 2013-000280.006

§ 189
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar om medverkan i projektet Jobba i Dalsland genom
en medfinansiering om 5000 kronor. Finansiering ska ske genom
planeringssekreterarens ansvar.

Beslutsunderlag
Skrivelse Foretagarna, 2013-10-30
Tjansteskrivelse Naringslivsutvecklare, 2013-11-13
Komrnunstyrelsens arbetsutskott protokoll2013-11-13 § 223

Plattformen ska sattas upp och drivas genom Ida Brynildsen. Uppstarten av
plattformen bedoms till en insats om 15 000 kronor dar forslag foreligger om att
kostnaden delas mellan Foretagarna, Dalslands sparbank och Dals-Eds
komrnun.

Sammanfattning
Foretagarna i Dals-Ed har inkomrnit med en skrivelse om upprattandet aven
plattform for att halla kontakten med de, framst ungdomar, som flyttat ut fran
Dalsland med som anda har ett stort intresse av vad som hander har. Via
plattformen kan bland annat arbete i regionen presenteras och andra mojligheter
som kan gora Dalsland med attraktivt.

Ansokan om bid rag till- Jobba iDalsland, Dnr 2013-000321.140
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Lansstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har inget art erinra och tillstyrker forslaget.

Beslutsunderlag
Remiss - Oversyn och revidering av riksintresseomrade for friluftslivet i Vastra
Gotalands Ian
Yttrande plan- och byggkontoret, 2013-11-06
Yttrande Dalslands miljonamnd, 2013-11-07
Kommunstyrelsens arbetsutskott protoko1l2013-11-13 § 202

Yttrande har inkommit fran plan- och byggkontoret som efter avstamning med
Dalslands miljokontor inte har nagot art erinra kring forslaget.

Synpunkter ska vara Lansstyrelsen tillhanda senast den 16 december.

En av utgangspunktema for omraden av riksintresse for friluftsliv bor vara
art omradena ar viktiga for manga manniskors friluftsliv och art de kan nyttjas ofta
och mycket. Lansstyrelsens roll ar art utifran dessa riktlinjer ge forslag pa
uppdateringar och revideringar av omraden av riksintresse for friluftsliv utifran ny
kunskap och aktuella forhallanden. Efter avslutad remittering ska Lansstyrelsen med
hansyn till inkomna synpunkter overlamna sitt forslag over riksintresseomraden till
Naturvardsverket,

Bestammelserna om omraden av riksintresse for friluftsliv har sitt ursprung i
naturresurslagen (NRL) 1987:12. Det ar i huvudsak i forarbetena till NRL, prop.
1985/86:3 som statens syn pa riksintresseomraden for friluftsliv anges.

Sammanfattning
Enligt regleringsbrevet for 2013 ska Lansstyrelsen lamna underlag till
Naturvardsverket med oversiktliga bedomningar av nuvarande och eventuellt
tillkommande omraden som kan vara av riksintresse for friluftslivet.

Remiss - Oversyn och revidering av riksintresseomrade {"orfriluftslivet i Vsstra
Gotalands Ian, Dnr 2013-000294.430
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Expedieras:
Vastra Gotalandsregionen, inkl, Planeringssekreterares remissvar
Planeringssekreterare

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att stalla sig bakom planeringssekreterarens remissvar
som sitt eget.

Beslutsunderlag
Remiss - Arlig avstamning av Regionalt trafikforsorjningsprogram 2013 for Vastra
Gotaland 2025
Remissvar, planeringssekreterare 2013-12-03

Forslag till remissvar foreligger.

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog at planeringssekreterare att uppratta ett
forslag till remissvar som ska behandlas pa kommunstyrelsens sammantrade den 4
december.

Sammanfattning
Trafikforsorjningsprogrammet ar det centrala styrdokumentet for utvecklingen av
kollektivtrafiken i Vastra Gotaland, Programmet beslutades 2012 efter samrad med
alla kommuner genom kollektivtrafikraden. Syftet med foreliggande remiss ar att
stamma av arbetet med att na malen i trafikforsorjningsprogrammet, Remissen
innehaller en uppfoljning samt forslag pa overgripande prioriteringar for 2015-2016
for att na malen, Kommunemas svar ska vara regionen tillhanda senast den 17 januari.

Remiss - Arlig avstamnlng av Regionait traflkfbrsdrjnmgsprogram 2013 fOr
Vastra Gotaland 2025, Dnr 2013-000324.500
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Expedieras:
Utbildningsdepartementet

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avsta fran mojligheten att lamna synpunkter pa
promemorian Vissa skollagsfragor - dell.

Tjansteskrivelse med forslag till remissvar foreligger fran forvaltningschef
FOKUS, 2013-11-25, med bedomning om att inga av de forslag som lamnas i
promemorian medfor nagra betydande konsekvenser for Dals-Eds kommun yare
sig vad galler ekonomiska aspekter eller for det kommunala sjalvstyret.

Del 1handlar om sju omraden:
1.Resursfordelning
2. Larare och forskollarare i fritidshem respektive forskolor med
waldorfpedagogisk imiktning
3. Skolans kompensatoriska uppdrag avseende elever med funktionsnedsattning
4. Fardighetsprov i musik fran och med forskoleklassen
5. Modersmalsundervisning for bam som tillhor nagon av nationella
minoritetema
6. Betygsattning i amnen som inte avslutats
7. Interkommunal ersattning grundskola respektive grundsarskola

Promemorian redogor for fragor som utretts i kolvattnet av skollagen som tradde i
kraft 1 augusti 2010. Da de fragor som ar under utredning ar komplexa och direktiven
justerats sedan utredandet inleddes, har redovisningen av forslagen till andringar av
skollagen delats in i tva delar. Denna remissforfragan ror dell.

Sammanfattning
2013-10-24 ankom en remissforfragan fran regeringskansliet angaende promemorian
Vissa skollagsfragor - dell. FOKUS-forvaltningen ombads lamna ett yttrande i de
fragor som tas upp i promemorian.

Remiss - Promemorian Vissa skollagsfragor - dell, Dnr 2013-000314.700
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Beslutsfdrslag
Kommunfullmaktige beslutar for sin del godkanna delarsrapport 2013-01-01 -
2013-06-30 for Fyrbodals kommunalforbund och lagga densamma till
handlingama.

Forbundet uppvisar ett overskott for det forsta halvaret 2013 med cirka 169 000
kronor.

Sammanfattning
Delarsrapport 2013-01-01 - 2013-06-30 samt revisionsberattelse for Fyrbodals
kommunalforbund foreligger.

Delarsrapport 2013-01-01 -- 2013-06-30 - Fyrbodals kommunaliOrbund, Dnr
2013-000325.042
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Socialnamnden har 2013-05-21 § 53 inget att erinra mot policyn. FOKUS-namnden
staller sig 2013-08-28 § 58 bakom policyn men efterfragade handlingsplanen som nu
finns kompletterad med underlaget.

Arbetsgruppen redovisade under varen forslag till Policy for integrationsarbetet i
Dals-Eds kommun. Dartill planerades en projektansokan for att fa medel att bland
annat tillskapa en motesplats for nyanlanda. Kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutade darfor att remittera policyn till FOKUS-namnden och socialnamnden for
synpunkter for att darefter bereda arendet for antagande i kommunfullmaktige,
Namnderna uppmanades att i utifran policyn, uppratta egna mal och aktiviteter som
hanteras inom ramen for det ordinarie malarbetet under hosten,

Utifran AME-chefens skrivelse har arbetsutskottet beslutat utse en styrgrupp
bestaende av ordforanden i kommunstyrelsen, socialnamnden och FOKUS-namnden.
Arbetsutskottet uppdrog aven at Ledningsgruppen att senast under oktober 2012 utse
en lamplig arbetsgrupp med personal fran berorda verksamheter. Arbetsgruppen ska
redovisa arbetet med en plattformlpolicy for integrationsfragorna infor styrgruppen
och slutligen lamna forslag till plattformlpolicy for antagande i kommunfullmaktige,

I samband med sammantrade i kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-06-20
genomfordes dialogmotet, Presidiema for socialnamnden och FOKUS-namnden
deltog tillsammans med respektive ansvariga och berorda i forvaltningama.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog vid sammantradet at AME-chefen att utifran
presidiekonferensen uppratta forslag till plattformlpolicy for integrationsarbetet i
kommunen samt forslag till mal och konkreta aktiviteter.

Vid sammantrade i kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-11 § 79 diskuterades
behovet av en samling kring integrationen i kommunen for att skapa sa bra
forutsattningar som mojligt for den enskilde. Arbetsutskottet beslutade darfor att
inbjuda berorda namnders presidier samt respektive ansvariga i forvaltningarna for
dialog om behovet av en gemensam strategi for integrationsfragorna i kommunen.

Sammanfattning
Inom kommunen ar ansvaret for olika former av integrationsfragor delat mellan olika
namnder och forvaltningar. Sysselsattning, utbildning och stod finns sorterat under
kommunstyrelsen, FOKUS-namnden och socialnamnden.

Strategi for integrationsfragor - policy, Dnr 2012-000123.130
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BeslutsiOrslag
Kommunfullmaktige beslutar att anta Policy for integrationsarbetet i Dals-Eds
kommun inklusive handlingsplan. Kommunstyrelsen genom AME-chefen
uppdras att arligen folja upp handlingsplanen och vid behov foresla revidering.

Beslutsunderlag
AME-chefen, tjansteskrivelse 2012-09-13
Forslag till Policy for integrationsarbetet i Dals-Eds kommun
Socialnamnden protoko1l2013-05-21 § 53
FOKUS-namnden protokoll 2013-08-28 § 58
Handlingsplan - policy for integrationsfragor
Kommunstyrelsens arbetsutskott protoko1l2013-11-13 § 227

Arcndct om ny organisation for mottagandet av ensamkommande barn var foremal for
MBL information enligt § 19 den 2013-10-16 och uppe for MBL forhandling enligt §
11 den 2013-10-23. Vid MBL forhandlingen hade fackforbundet Kommunal
synpunkter pa att det saknades en konsekvensanalys varfor det arendet aterremitteras
till kommunstyrelsen. Kommunfullmaktige beslutade darfor 2013-10-23 § 53 att aven
aterremittera arendet om strategin for integrationsfragor da de bada arendena har ett
samband och hanger ihop.

forts. § 195
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Kommunstyrelsen beslutade 2013-10-09 § 148 att under forutsattning att
kommunfullmaktige beslutar om organisationsforandring av verksamheten, uppdra at
kommunstyrelsen och chef en for arbetsmarknadsenheten att i samrad med nuvarande
chef, forestandare for boendet samt integrationssamordnaren ansvara for det praktiska
genomforandet inklusive personalfragor, Kommunstyrelsen uppdrar vidare at
ekonomichef att genomfora flytt av budgetansvar i samband med budgetberedning
och nytt budgetbeslut under hosten 2013.

~ 1/
OrdfOrandessignatur..................... Justerandes signatur ;(!<~ .

Utredning med forslag till organisationsforandring avseende mottagandet av
ensarnkommande bam foreligger. Organisationsforandringen motiveras utifran att
framtida fokus inom kommunens integrationsverksamhet i forsta hand skall vara
utifran ett utbildnings och sysselsattningsperspektiv, Arbetet skall bedrivas i nara
samarbete med skola, naringsliv, fcreningsliv och organisationer som ar etablerade
inom kommunen. Utover HVB-verksamhetens overgripande mal om tryggt och sakert
boende skall verksamheten dar praglas av det ovan anforda.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har uppdragit at AME-chefen att tillsammans med
ansvarig pa socialkontoret utreda vilken organisation som ar mest lamplig for
verksamheten med utgangspunkt av beslutad integrationspolicy for kommunen.

Huvudsyftet med verksamheten ar att forbereda dessa ungdomar for att i framtiden
kunna leva, studera, arbeta och pa egen hand forsorja sig i Sverige eller nagot annat
land. Verksamheten bedrivs idag under socialnamndens ansvar. FOKUS-namnden ser
till att bamen tar den utbildning de har ratt till.

Pa dagama befinner sig barnen normalt sett pa Utsiktens gymnasieskola, dar de far
undervisning i det svenska spraket mm. Kvallar och helger forfogar ungdomama
sjalva over. Det finns dock alltid personal pa boendet.

Sammanfattning
Mottagandet av ensamkommande barn har nu pagatt under nagra Ar. Till en borjan
tillsammans med de andra Dalslandskommunema pa Vega. Och darefter i respektive
kommun. Det handlar om bade asylsokande barn och barn som fatt permanent
uppehallstillstand. Boendet ar for narvarande inrymt i den gamla jamvagsstationen
som Edshus AB ager idag. Boendet fungerar som ett kommunalt hvb hem for pojkar i
aldem 16-18 ar (hem for yard eller boende) och verksamheten omfattas av
socialstyrelsens foreskrifter. Boendet inrymmer for narvarande tre vardplatser som ar
under asylutredning hos Migrationsverket och tre vardplatser som erhallit permanent
uppehallstillstand (PUT).

Ny organisation fOrmottagandet av Ensamkommande barn, Dnr 2013-
000261.130
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Kommunfullmaktige uppmanar samtliga berorda parter inom bade
socialnamnden, FOKUS-namnden och kommunstyrelsen att identifiera sina
roller och ta gemensamt ansvar for mottagandet inom den nya organisationen.

Beslutsfdrslag
Kommunfullmaktige beslutar att fran och med 2014-01-01 organisatoriskt
flytta verksamheten for mottagande av ensamkommande bam, fran
socialnamnden till kommunstyrelsen och dess arbetsmarknadsenhet.
Organisationsforandringen innebar aven att budgetansvar och personalansvar
flyttas vilket hanteras i samband med budgetberedning och nytt budgetbeslut
under hosten 2013.

Beslutsunderlag
Ny organisation for mottagandet av Ensamkommande bam, AME-chefen
Kommunstyrelsens protokoll, 2013-10-09 § 148
Kommunfullmaktige protoko1l2013-10-23 § 54
MBL-protoko1l2013-10-23
Risk- och konsekvensanalys for mottagandet av ensamkommande bam, 2013-10-26

Kommunstyrelsen beslutade 2013-10-09 § 148 att under forutsattning att
kommunfullmaktige beslutar om organisationsforandring av verksamheten, uppdra at
chef en for arbetsmarknadsenheten att i samrad med nuvarande chef, forestandare for
boendet samt integrationssamordnaren ansvara for det praktiska genomforandet
inklusive personalfragor, Kommunstyrelsen uppdrog vidare at ekonomichef att
genomfora flytt av budgetansvar i samband med budgetberedning och nytt
budgetbeslut under hosten 2013.

Fornyad MBL-forhandling enligt § 11 har genomforts 2013-11-07 med risk- och
konsekvensanalys.

A.rendet om ny organisation for mottagandet av ensamkommande bam var foremal for
MBL information enligt § 19 den 2013-10-16 och uppe for MBL forhandling enligt §
11 den 2013-10-23. Vid MBL forhandlingen hade fackforbundet Kommunal
synpunkter pa att det saknades en konsekvensanalys och att arendet bor forhandlas pa
nytt nar en konsekvensanalys finns pa plats och innan kommunstyrelsens behandling
av arendet. Kommunfullmaktige beslutade darfor 2013-10-23 § 54 att aterremittera
arendet till kommunstyrelsen for genomforande av konsekvensanalys och fornyad
MBL forhandling innan kommunstyrelsen bereder arendet igen infer beslut i
kommunfullmaktige.

forts. § 196
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Expedieras:
Exploateringskoordinator

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lamna fastigheten for forsaljning med fri
provningsratt. Malsattningen ar att tomten ska bebyggas med flerbostadshus.
Slutgiltigt avgorande om forsaljning ska tillbaka till kommunstyrelsen for beslut
efter genomford anbudsprocess och sa att hansyn kan tas till pagaende process
om framtida aldreboende.

Beslutsunderlag
Tjansteskrivelse exploateringskoordinator, 2013-10-09
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2013-11-13

Kommunstyrelsen justerar arbetsutskottets forslag till beslut i arendet utifran
overlaggningar vid dagens sammantrade.

For narvarande star fastigheten tom och outnyttjad varfor exploateringskoordinator
inkom i augusti med skrivelse om hur fastigheten ska hanteras fortsattningsvis.
Kommunstyrelsens arbetsutskott aterremitterade da arendet till exploaterings
koordinator for utredning och bedomning kring kostnader for eventuell rivning av
huset, huruvida en eventuell detaljplaneandring belastas fastigheten eller inte samt en
bedomning for kostnad planarbetet. Exploateringskoordinator har darefter 2013-10-09
inkommit med en fordjupad analys av arendet.

Sammanfattning
Fastigheten Linden 2 pa Storgatan 10, har under en langre tid agts av kommunen och
anvants som en form av exploateringsreserv i avvaktan pa eventuellt behov av
ytterligare lokaler for framst socialtjansten. Under avvaktan har fastigheten anvants
for forekommande behov som bland annat verksamhetslokal men har inte erhallit
namnvart underhall och ar for narvarande i daligt skick. Detaljplanen anger
enbostadshus i en vaning,

Forsaljning Fastighet Ed 1:212, Linden 2 (Storgatan 10), Dnr 2013-000235.253
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Expedieras:
Raddningschef
Webmaster

Kommunstyrelsen uppdrar vidare at webmaster att publicera kommunens
riktlinjer for sotning och brandskyddskontrollens foreskrifter.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att folja de rekommendationer som finns hos
Myndigheten for samhallsskydd och beredskap, Statens raddningsverk
foreskrifter och allmanna rad om rengoring (sotning) och brandskyddskontroll
SRVFS 2005:9.

Beslutsunderlag
Tjansteskrivelse raddningschef 2013-10-10
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll2013-11-13 § 232

I avtalet under 1 § med Sotaren pa Dal framgar att entreprenoren ska folja foreskrifter
fran Myndigheten for samhallsskydd och beredskap. Raddningschefen foreslar i
tjansteskrivelse att dessa riktlinjer tydliggors i ett sarskilt beslut i kornmunstyrelsen.

Sammanfattning
I Dals-Eds kornmun har Sotaren pa Dal entreprenadavtal for rengoring (sotning) och
brandskyddskontroll. Avtalet galler for perioden 2010-03-01 - 2017-06-30.

Lokala fdreskritter om frister f"orsotuiag/rengbrmg m.m., Dnr 2004-000225.174
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Beslutsunderlag
Tjansteskrivelse kommunsekreterare ock fritid- och kulturchef, 2013-11-07
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoH2013-11-13 § 233

Efter sammantrade i kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-11-13 har
kommunledningen kommit upp med forslag om att anordna en valkomstceremoni pa
Gamla Real den 17 december for alla de nyinfIyttade till kommunen under aret vilket
kommer art krava medel for bland annat inbjudan, fika och nagon mindre gava,

Under kulturveckan och framst har skordefesten bidragit till art kostnader for GS
personal blivit mer omfattande an beraknat och uppgar till 10 000 kronor som inte ar
finansierade. Genom art julmarknaden pa Gamla Real utvecklats kravs insatser i form
av framforallt GS-kostnader som genom mycket ideellt arbete kan begransas till ca
3000 kronor.

Under fIera ar arrangerade kopmannaforeningen i samverkan med kommunen
julmarknad/skyltning och luciakroning vid torget i Ed. Under senare ar har dock inte
arrangemanget genomforts vid torget. Nagot ar har det istallet arrangerats julmarknad
och luciakroning vid timmerhusen men inte i ar. Bygdegardsforeningen Gamla Real
har ocksa under senare ar genomfort julmarknad och till arets arrangemang har det
utvecklats ytterligare. I ar planeras julmarknad aven utomhus med luciakroning och
dans kring granen. Delar av kopmannaforeningen (Dals-Eds handel) kommer ocksa
att delta vid arrangemanget som ager rum den 7 december.

Kultur for alla har som malsattning att bidra till ett starkare kulturliv i var kommun
och stimulera till ett okat utbud och intresse for kultur samt oka gemenskapen mellan
manniskor med olika bakgrund.

Utvarderingen av kulturveckan 2012 gay att arrangemanget givit positiva effekter
utifran bade publicitet och besokarantal varfor kulturveckan genomfordes aven 2013
under perioden 14 september - 22 september.

Sammanfattning
Under 2012 bildades en arbetsgrupp i kommunen som med stod av lokala foreningar
och kulturutovare genomforde en kulturvecka under hosten med inslag fran fIera
kulturomraden som litteratur, musik, bildkonst, konsthantverk, teater/film/dans m.m.
Kulturveckan benamndes Kultur for alla, for att betona malsattningen om att det ska
vara tillgangligt for alla och att det ska finnas nagon aktivitet av intresse for de fiesta.

Kultur iOr alia och Julmarknad pa Gamla Real, Dnr 2012-000136.800
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja stod till arrangemangen kulturveckan
Kultur for alla, Julmarknaden pa Gamla Real samt valkomstceremoni for
nyinflyttade om totalt 20 000 kronor. Finansiering sker genom KS ordforande.
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Styrgruppen for framtidens aldreboende sammantrader den 11 december. Fardig
utredning tar kommunstyrelsens arbetsutskott del av den 15januari 2014.

Information till Kommunstyrelsen, Dnr 9230
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Kommunstyrelsens ordforande informerar om det fortsatta arbetet med
samverkansstrategin for Dalslandskommunema.

Kommunstyrelsens vice ordforande informerar om direktionsmote i Fyrbodal den 5
december.

Rapport fran Kommunalfc:irbunden, Dnr 14270
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Iagga delegationsbesluten till handlingama.

Enhetschef Eva Karlsson
• Bostadsanpassningsbidrag - Delegation 2013-70.
• Parkeringstillstand - Delegation 2013-74.

Kommunstyrelsens ordforande Martin Carling
• Hyreskontrakt del av Dals-Ed, Ed 1:34 - Delegation 2013-68.
• Avtal om upplatelse av jakt - Delegation 2013-69.
• Hyreskontrakt Dals-Ed, Ed 4:11- Delegation 2013-72.

Delegation 2013-65.
• Avverkningsavtal rotpost Eds-Torp 1:41 - Delegation 2013-66.
• Nyttjanderatts/skotselavtal del av Bergslatt 1:6 - Delegation 2013-67.
• Uppsagning av hyreskontrakt Dals-Ed, Ed 4:11 - Delegation 2013-71.
• Hyresavtal del av Ed 4:21- Delegation 2013-73.
• Nyttjanderattsavtal del av Dals-Ed, Ed 10:3 och Ed 2:25 - Delegation 2013-

75.

Exploateringskoordinator Claes Hellberg
• Markupplatelseavtal avseende elektrisk starkstromsanlaggning Eds-Torp 1:41

Raddningschef Per Sandstrom
• Tillstand till hantering av brandfarliga varor - Delegation 2013-64.

Foljande delegationsbeslut anmals:

Anmalan av delegationsbeslut KS 131204, Dnr 21385
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Diarienr 12/342.340 - Vattenmyndigheten Vasterhavet
Samradsredogorelse for Vasterhavets vattendistrikt.

Diarienr 13/54.239 - Plan- och byggkontoret
Meddelande enligt 9 kap 41 b § Plan- och bygglagen (2010:900).
Bygglov har beviljats for ny- och tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad med
kontor och lager, ombyggnad av befintlig byggnad, samt byte av fasadfarg pa befintlig
byggnad pa fastigheten Karslatt 1:51.

Dalslands Miljonamnd
Sammantradesprotokoll 2013-11-07.

Fyrbodals Kommunalf'Orbund
Sammantradesprotokoll 2013-09-05.
Sammantradesprotoko1l2013-10-25.

Socialstyrelsen
Samverka for barns basta - en vagledning om barns behov av insatser fran flera
aktorer,

VastVatten
Information om kommunsamverkan VA-verksamheten.

Sveriges Kommuner och Landsting - Cirkular 13:58
Hyreshojning fr.o.m. 2014-01-01 for lokaler med avtal knutna till
konsumentprisindex, KPI.

Sveriges Kommuner och Landsting - Cirkular 13:57
Pensionsnamndens beslut om omrakning av pensionsbehallning och intjanad
pensionsratt 1997-12-31 enligt PFA samt omrakning av formansbestamda pensioner
enligt PFA och KAP-KL under ar 2014.

Sveriges Kommuner och Landsting - Cirkular 13:54
Rekommendation om kommunala energikrav pa flerbostadshus vid forsaljning av
kommunal mark.

Sveriges Kommuner och Landsting - Cirkular 13:52
Implementering av EU:s patientrorlighetsdirektiv,

Meddelande KS 131204, Dnr 21384
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Diarienr 13/340.750 - Secialnamnden
Besiut fran Socialnamnden 131119 § 108 - Forslag till samverkansavtal familjeratt
oeh familjehemsverksamhet som forlaggs till Ama! for kommunema DaIs-Ed,
Bengtsfors, Mellerud oeh Amal.

Diarienr 10/188.800 - Interreg Sverige-Norge, Ostfold museeum m fl
Slutrapport - Den skandinaviska resandekartan.
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