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§ 144 

  
Budgetuppföljning 2010, Dnr 2010-000078.042 
 
Sammanfattning 
 
Driftbudget 
Nämnder och styrelser lämnar prognos för utfall avseende budget 2010.  
Ekonomichefen informerar. 
 
Beräknat resultat enligt prognos 3. 

 
Kostnad (+) Intäkt (-)            Belopp i 1000- tal kr 
Nämnd/styrelse Bok 09 Bud 1001 Red 1009 Bud1009 Prg 1006 Prg 1009 Diff 
KF 427 4743 50 3 943 4443 3 943 0 
KS -201 426 -197 623 -172 597  -206 210 -206 044 -206 406 196 
PBN 1 366 1 538 -473 1 538 1492 1 492 46 
FOKUS 95 342 92 825 81 518 94 425 94 425 94 931 -506 
Service 13 963 12 136 9 507 14 636 13 949 14 069 567 
Sociala 83 784 84 214 64 421 89 501 89 501 90 227 -726 
Valnämnd 56 155 -47 155 155 155 0 
Summa -6 488 -2 012 -16 674 -2 012 -2 079 -1 589 -423 

 
I förhållande till prognosen vid halvårsskiftet räknas med ett försämrat resultat. I 
denna prognos räknas med ett positivt resultat på 1,6 mkr, vilket dock är cirka 0,4 mkr 
sämre än budget. I denna prognos har inte räknats med någon disposition från 
reserven under kommunfullmäktige. Detta måste beaktas i det fall det i 
kommunchefsdialogen inte kan hittas kompletterande lösningar. Målet är satt till ett 
resultat på 2 mkr och lösningar presenteras i samband med kommunchefsdialogen.  
 
Trycket inom barnomsorgen är fortsatt högt och FOKUS-nämnden klarar därför inte 
att hålla sin budget. Även inom socialnämnden signaleras ett underskott och ett behov 
av ökat anslags behov med ytterligare 1 mkr för institutionsplaceringar.  
 
Kommunchefsdialog har genomförts och efter avstämning med förvaltningscheferna 
för FOKUS-nämnden och socialnämnden kan konstateras att möjligheterna för 
nämnderna att under årets sista tre månader undvika underskott är mycket begränsade. 
Därutöver kan tillkommande behov under året att behöva lösas såsom ridhus, åtgärder 
personalkontor, IT-säkerhet, åtgärder vid kommunala fastigheter.  
 
Med anledning av FOKUS- och socialnämndens prognos samt de eventuellt 
tillkommande behoven enligt ovan bör 1 mkr överföras från kommunfullmäktiges 
anslag för oförutsedda utgifter till kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter 
och kommunstyrelsens AU bemyndigas att vid behov disponera detta anslag. Vardera 
0,5 mkr bör föras över till FOKUS- och socialnämnden som tilläggsanslag med 
disposition ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda utgifter. 
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forts. § 144 
 
Efter omdisponeringar och tilläggsanslag i enlighet med tjänsteskrivelse från 
ekonomichef och kommunchefsdialog ovan räknas med ett resultat för 2010 på cirka 
2,5 mkr. Härefter återstår knappt 1,5 mkr av kommunfullmäktiges anslag för 
oförutsedda utgifter.  
 

Investeringsbudget 
Inga avvikelser har signalerats. En del anslag kommer inte att förbrukas under 2010 
utan kommer sedvanligt att överföras till nästa år.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ekonomichef 2010-10-23, Prognos kvartal 3 2010.  
Uppföljning per kvartal 3 2010 – Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2010-10-25 § 214 
 
Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen godkänner prognos för kommunstyrelsen för kvartal 
3 år 2010. Kommunstyrelsen uppdrar även till ekonomichef att vid 
behov omfördela anslag i syfte att eliminera budgetunderskott i 
enskilda ansvar. 

 
Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige godkänner prognosen för kvartal 3 år 2010 med 
följande tillägg 

 
1. att godkänna förslag till omdispositioner och tilläggsanslag i 

enlighet med kommunchefsdialog ovan  
 
2. att bemyndiga kommunstyrelsens arbetsutskott rätt att disponera 

kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter under 2010.  
 
3. uppdra åt socialnämnden och FOKUS-nämnden att vidta åtgärder 

för att minska de beräknade avvikelserna mot budget 
 

4. Kommunstyrelsen äger genomföra åtgärder i syfte att begränsa 
kommunens framtida kostnader avseende pensionspuckeln. 

 

5. Kommunstyrelsen äger även rätt att anpassa volymen åtgärder med 
hänsyn till resultatutvecklingen. 

 
 
Expedieras: 
KF 
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§ 145 

  
Taxor och avgifter 2011 - socialnämndens ansvarsområde, Dnr 2010-000229.043 
 
Socialnämnden har i samband med budgetarbetet 2011 behandlat de taxor som hör till 
nämndens verksamhetsområde.  
 
Förslagen föreligger 
 
Beslutsunderlag 
Budgetberedningen 2010 
Socialnämndens protokoll 2010-10-19 § 119, 2010-09-21 § 97, 2010-10-19 § 115 
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2010-10-25 § 215 
 
Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt ekonomichefen att inför 
kommunfullmäktiges behandling av ärendet inarbeta oförändrad mattaxa inom 
socialnämnden. 

 
Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige beslutar att godkänna nedanstående taxor och avgifter för 
2011 inom socialnämndens ansvarsområde: 

 
Avgifter för äldreomsorg maxtaxa 
Bostadsavgift i Hagalid och Edsgärdet 
Avgift för trygghetslarm 
Hemtjänsttaxan 
Försäljning mat, brickluncher 
Taxa för hemsjukvård 
Korttidsboende särskilt boende. 
Avgift inom individ och familjeomsorgen/egenavgift vid boende på 
Institution/vuxen. 
Ansöknings- och tillståndsavgifter enligt alkohollagen 

                    Avgift för tillsyn av tobaksförsäljning 
Färdtjänsttaxan 
Familjehemsplacering 
Avgift för studerande på särgymnasium 

 
 
Expedieras: 
KF 
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§ 146 

  
Taxor och avgifter 2011 - servicenämndens ansvarsområde, Dnr 2010-
000230.043 
 
Servicenämnden har i samband med budgetarbetet för 2011 behandlat de taxor och 
avgifter som hör till nämndens ansvarsområde.  
 
Förslagen föreligger 
 
Beslutsunderlag 
Budgetberedningen 2010 
Servicenämnden protokoll 2010-10-19 § 78 
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2010-10-25 § 216 
 
Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt ekonomichefen att inför 
kommunfullmäktiges behandling av ärendet inarbeta vissa reduceringar vad 
gäller prissättning vid matförsäljning från Edsgärdets kök.  

 
Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige beslutar att godkänna följande taxor och avgifter för 
2011 inom servicenämndens ansvarsområde: 

 
                          Marknad - och torgavgifter 
                          Taxa för Dals-Eds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 
                          Slamtömningavgifter 
                          Renhållningsavgifter (Hushållssopor) 
                          Avgifter vid Onsöns Återvinningsstation 
                          Avgifter för snöröjning för pensionärer 
                          Priser vid matförsäljning 
                          Avgifter kommunförråd (GS), vaktmästare, städ 
                          Bostadstomt priser 

 
 

 
 
 
 
Expedieras: 
KF 
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§ 147 

  
Taxor och avgifter 2011 - FOKUS-nämndens ansvarsområde, Dnr 2010-
000231.043 
 
FOKUS-nämnden har i samband med budgetarbetet för 2011 behandlat de taxor och 
avgifter som hör till nämndens ansvarsområde.  
 
Förslagen föreligger 
 
Beslutsunderlag 
Budgetberedningen 2010 
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2010-10-25 § 217 
 
Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt FOKUS-nämnden att inkomma till 
kommunstyrelsens sammanträde den 10 november med reviderat förslag 
gällande barnomsorgstaxan utifrån bland annat ny lagstiftning.  

 
Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige beslutar att godkänna följande taxor/avgifter för 2011 
inom FOKUSnämndens ansvarsområde: 

 
Taxa och avgifter vid den kommunala kulturskolan 
Priser vid Sveabiografen 
Avgift för lotteritillstånd 
Simskoleavgifter 
Terminsavgift ungdomsgården 
Taxa för uthyrning av lokaler m.m. vid Hagaskolan och Snörrum  
Taxor och avgifter vid uthyrning av Stallbacken 
Avgifter för uthyrning av lokaler vid Utsikten/Hagtjärn som Internat. 
Ersättning media 
Måltidsavgift för gymnasieelever 

 
 
 
 
 
 
Expedieras:  
KS 10 nov 
KF 
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§ 148 

  
Taxor och avgifter 2011 - kommunstyrelsens ansvarsområde, Dnr 2010-
000232.043 
 
Kommunstyrelsen har i samband med budgetarbetet 2011 behandlat de taxor och 
avgifter som hör till styrelsens ansvarsområde. 

 
Förslagen föreligger 

 
Beslutsunderlag 
Budgetberedningen 2010 
Komplettering sotningstaxa 
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2010-10-25 § 218 

 
Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige beslutar godkänna följande taxor och avgifter för 2011 
inom kommunstyrelsens ansvarsområde: 

 
P-plats med motorvärmare bakom kommunhuset 
Uthyrning av Gamla Realskolan  
Avgifter för räddningstjänst 
Markpriser (ej bostadsmark)  
Avgifter inom verksamhetsområde Turism 
Avgifter för tvätthall vid brandstationen 
Avgifter för utvecklingscenter/komvux 
Avgifter för AME/Returen (vedförsäljning, nedtagning av träd) 
Sotningstaxa 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedieras: 
KF 
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§ 149 

  
Taxor och avgifter 2011 - plan- och byggnadsnämndens ansvarsområd, Dnr 
2010-000233.043 
 
Plan – och byggnadsnämnden har i samband med budgetarbetet för 2011 behandlat de 
taxor och avgifter som hör till nämndens ansvarsområde.  

  
Förslagen föreligger 

 
Beslutsunderlag 
Budgetberedningen 2010 
Plan- och byggnadsnämndens protokoll 2010-10-05 § 106 
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2010-10-25 § 219 

 
Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige beslutar att godkänna följande taxor/avgifter för 2011 
inom plan- och byggnadsnämndens ansvarsområde: 

 
            Avgifter för PBL (bygglov) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedieras: 
KF 
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§ 150 

  
Taxor och avgifter 2011 - samtliga nämnders ansvarsområde, Dnr 2010-
000234.043 
 
Några tjänster tillhandahålls av flera nämnder. Taxor/avgifter för dessa tjänster skall 
vara desamma oavsett av vem de tillhandahålls. 

 
Förslagen föreligger 

 
Beslutsunderlag 
Budgetberedningen 2010 
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2010-10-25 § 220 

 
Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige beslutar att för samtliga nämnders ansvarsområden 
godkänna nedanstående taxor att gälla för 2011: 

 
            Taxa för kopiering 
            Taxa för telefax 
            Taxa för laminering 
 
       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedieras: 
KF 
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§ 151 

  
Interna taxor och avgifter 2011, Dnr 2010-000235.043 
 
Nämnderna tillhandahåller i vissa fall varor och tjänster till varandra. GS-personal och 
städning är exempel på sådana tjänster. För att kunna få en rättvis bild av 
verksamheternas totalkostnader och för att kunna få ett riktigt underlag för beräkning 
av taxor och avgifter, interndebiteras dessa utifrån respektive nämnds självkostnader. 

 
Beslutsunderlag 
Budgetberedningen 2010 
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2010-10-25 § 221 

 
Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige beslutar delegera beslut om fastställande av priser för 
interndebitering under 2011 till respektive nämnd.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
Expedieras:  
KF 
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§ 152 

  
Budgetförslag till Kommunstyrelsen - Budget 2011 - Plan 2012-2013, Dnr 2010-
000224.041 
 
Sammanfattning 
Med utgångspunkt från vårens rambeslut i kommunfullmäktige 2010-05-26 § 26, 
nämndernas äskande, förändringar av statsbidrag, budgetproposition och övriga 
påverkansfaktorer har kommunstyrelsens budgetberedning lämnat förslag till budget 
2011 samt planer 2012-2013.  

 

Budgetberedningen har arbetat med utgångspunkt att leva upp till fastställda ramar 
och kommunens långsiktiga ekonomiska målsättning. I kommunens styrsystem 
ingår kostnadsjämförelser med andra kommuner. I styrsystemet ingår även ett 
resursfördelningssystem baserat på demografisk utveckling enligt 
befolkningsprognos. I detta system tydliggörs behovet av anpassning av 
resurserna/anslag till ett förändrat verksamhetsbehov över tiden. 
 
Kommunens styrprinciper, sättet att fördela ramar med hänsyn till ändrad 
befolkningsstruktur, kostnadsnivå med mera tydliggör nämndernas budgetuppdrag. 
En tydlig nettobudget med tydligt budgetansvar på nämnd skapar förutsättningar 
för Dals-Eds kommun att leva upp till lagen om god ekonomisk hushållning. 
 
Nämndernas äskanden har granskats av budgetberedningen och samtliga har beretts 
tillfälle att muntligen presentera sina budgetförslag för budgetberedningen.  
 
Budgetberedningens förslag till budget 2011 och flerårsplanen för perioden 2012-
2013, protokoll fört vid förhandling enligt 11 § Medbestämmandelagen, nämndernas 
och förvaltningarnas yttranden över budgetberedningens förslag inklusive 
kompletteringar i förslag till taxor/avgifter redovisas. Därutöver redovisas 
kompletterande material i form av yttrande från Företagarna.  
 

Ekonomichefen informerar om budgetberedningens arbete och nämndernas arbete 
med budgeten för år 2011 samt om flerårsplanerna för perioden 2012-2013. Ramarna 
för budget 2011 och planerna för 2012-2013 har präglats av arbetet med anpassning 
till lägre skatte/bidragintäkter då det särskilda konjunkturstödet reduceras efter 2010. 
 
I samband med vårens antagande av budgetram i kommunfullmäktige beslutades att 
under år 2011 uppnå ett resultat om 2 miljoner kronor vilket kräver ett totalt 
sparbeting om 2,5 miljoner kronor under kommunfullmäktige. Vid vårens rambeslut 
har även kommunens övergripande mål för 2011 antagits 2010-05-26 § 27 som utgjort 
utgångspunkt för nämndernas respektive mål och verksamhetsplaner under hösten.  
 
Skattesatsen föreslås oförändrad till 23:64 kr per skattekrona. 
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forts. § 152 
 
Beslutsunderlag 
Budgetberedningens förslag till Budget 2011, planer 2012-2013 till kommunstyrelsen 
den 27 oktober 
Budgetberedningens förslag till taxor och avgifter för år 2011 
Kompletterande handlingar till Budget/planer 2010-2012, i form av nämndernas 
yttranden över budgetberedningens förslag inklusive kompletteringar av förslag till 
taxor/avgifter samt mål, MBL-förhandling 2010-10-12 och därutöver enskilda 
skrivelser från kommunstyrelsens förvaltning och verksamhet.    
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2010-10-25 § 222 
 
Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen tar del av informationen och yttranden från Företagarna 
avseende näringslivsarbetet och tjänsten som näringslivsutvecklare.  
Kommunstyrelsen tillstyrker det förslag som föreligger från 
budgetberedningen med en basfinansiering om 200 000 kronor och att 
samtidigt utreda möjligheterna att bedriva det fortsatta näringslivsarbetet i 
projektform under en tre årsperiod.    

 
- Kommunstyrelsen beslutar att föreslå ett oförutsett anslag om 5 miljoner 

kronor under kommunfullmäktige vilket innebär att budgetberednings krav om 
en reducering av FOKUS-nämndens nettokostnader med 0,5 mkr kvarstår samt 
att socialnämnden inte tillskjuts ett ökat anslag om 1,4 mkr.  

 
- Kommunstyrelsen beaktar plan- och byggnadsnämndens erinran om 

finansieringen för nya planuppdrag  
 

- Kommunstyrelsen uppdrar vidare åt ekonomichefen att inför 
kommunfullmäktiges behandling av ärendet inarbeta följande kompletteringar 
till budgethandlingen samt Taxor och avgifter 2011: 

 
      att föreslå oförändrad organisation även under vintern 2010-2011 vad gäller  
      snöröjningen för pensionärer.  
 
      att för 2011 tillskjuta 100 000 kronor för att säkerställa en oförändrad mattaxa 
      inom socialnämnden.  
 

            att för 2011 uppräkna anslag för generella bidrag med 100 000 kronor.  
 
            att tillskjuta servicenämnden 0,5 mkr för ytterligare energieffektivisering i   
            fastigheter i budget 2011. 
 
            att i budgethandlingen tillskjuta 0,5 mkr till objektsreserven och avsätta 2,5 
            mkr till ombyggnad och underhåll av vårdcentralen på Edsgärdet där  
            investeringen om cirka 1,8 mkr får belasta hyresgästen genom hyrestillägg.  
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forts. § 152 
 

- Kommunstyrelsen beslutar därutöver om följande utredningsuppdrag: 
 
Tomttaxan vid Stora Lee området ska kvarstå enligt tidigare beslut i 
kommunfullmäktige 2010-06-16 § 40 men servicenämnden uppdras i övrigt att 
genomföra åtgärder i enlighet med tjänsteskrivelse exploateringskoordinator.  
 
Gällande den fortsatta ombyggnaden av källaren vid centrumhuset till 
Ungdomsgård uppdras åt exploateringskoordinator och förvaltningschef 
FOKUS att inkomma med ett mer detaljerat förslag gällande den fortsatta 
ombyggnaden med tydligare verksamhetsbeskrivningar, socialtjänstens 
eventuella samlokalisering, vilka åtgärder som finansieras genom de äskande 
medlen o.s.v.  
 
Uppdra åt exploateringskoordinator att tillsammans med FOKUS-
förvaltningen inkomma till kommunstyrelsen med ett underlag avseende 
utemiljön på Snörrumskolan där behoven och de prioriterade åtgärderna 
redovisas tydligt.  
 
Uppdra åt kommunstyrelsens arbetsutskott att tillsammans med 
exploateringskoordinator genomföra en analys av tänkbara försäljningsobjekt i 
det kommunala fastighetsbeståndet. 
 
Uppdra åt kommunstyrelsens arbetsutskott att tillsammans med FOKUS-
nämnden genomföra en avstämning när det gäller den pågående 
lokalutredningen inom FOKUS.  
 
Uppdra åt Edshus VD att vid kommunstyrelsens sammanträde den 10 
november 2010 informera om ny lagstiftning när det gäller kommunala 
bostadsbolag. 
 
Uppdra åt ekonomichefen att anordna studiebesök kring resursstyrning för 
hemvården. 
 
Uppdra åt kommunchefen att tillsammans med förvaltningschef 
socialnämnden anordna upptaktsmöte kring utvecklingen på IFO och åt 
ekonomichefen att till upptaktsmötet engagera lämplig extern resurs.  
 
Uppdra åt socialnämnden att inkomma med en beskrivning av förslaget till 
avgiftsfinansiering vid hemsjukvård för personer som inte är folkbokförda i 
Sverige i enlighet med beslut i socialnämnden 2010-10-19 § 115 
 
Uppdra åt FOKUS-nämnden att inkomma till kommunstyrelsens sammanträde 
den 10 november 2010 med reviderat förslag vad gäller barnomsorgstaxa 
utifrån ny lagstiftning.  
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forts. § 152 
 

Kommunchefen uppdras att inför 2012 starta upp och samordna nytt sparpaket 
om 2 mkr senast januari 2011.  

 
  
Beslutsförslag 
Budgetberedningens förslag tillstyrks med följande komplettering: 
 
Efter revidering med anledning av de förslag och yrkanden som kommunstyrelsen 
fattat beslut om enligt ovan och de förslag till taxor/och avgifter som behandlats i 
tidigare paragrafer föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige fatta beslut i 
enlighet med nedanstående förslag: 

 
- Kommunfullmäktige antar nämndernas mål och verksamhetsplaner för 2011.  

 
- Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen skall vara oförändrat 23:64 

kronor/skattekrona.   
 

- Kommunfullmäktige beslutar att fastställa och godkänna följande: 
 
Driftbudgeten för 2011 
Driftplan för åren 2012 - 2013 
Resultatbudget/plan för åren 2011-2013 
Finansieringsbudget/plan för åren 2011-2013 
Investeringsbudget/plan för åren 2011-2013 
Balansbudget/plan för åren 2011-2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedieras: 
KS/KF 
 
 

 


