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Kommunkontoret mandagen den 23 december 2013, klockan 10.00

Gosta Schagerholm (C) och Monica Sandstrom (S)

Peder Koldeus, kommunchef
Jonas Olsson, kommunsekr

Allmanheten bestod av 17 personer.

Justerande

Ordforande

Sekreterare

Underskrifter

Plats ocb tid
fOrjustering

Paragrafer

Justerande

Ovriga
narvarande

Beslutande Narvarande 25 ordinarie ledamoter
och 2 tjanstgorande ersattare, summa
27 beslutande, enligt bifogad
narvarolista.

Plats ocb tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 december, 2013 klockan 19.00- 21.00

Sammantradesprotokoll
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Parti Namn Parti
Voterin Voterln

C Martin Andreasson M
S Carina Halmberg S
C C
M Mirjam Lernstal SVG
S Ingemar Backman KO
C Tim Karlsson S
S Ture Olsson C
C M
M Britta Carlen C
KO Malin Kallen S
C Kerstin Sandqvist FP
S SO
C C
S Jan-Gunnar Eliasson S
MP IngvarJohannesson C
C
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Martin Carling
Per-Erik Norlin
Eva A Johansson
Mats Hansson
Yvonne Simonsson
Kenneth Gustavsson
Lars-Inge Fahlen
Elisabet Forsdahl
Britt-Marie Johansson
Tommy Olsson
Gosta Schagerholm
Monica Sandstrom
Ake Jansson
Allan Oskarsson
Michael Horn
Rune Forsdahl

Namn

Sammantradesprotokoll
2013-12-18

Narvaro kommunfullmaktlqe 2013-12-18

Dals-Eds kommun
Kommunfullmaktige
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Linda Andersson, folkhalsosamordnare informerar om Demokratidag pa Hagaskolan som
genomfordes i oktober med elever fran ak. 4-9. Resultaten fran dagen har sammanstallts i en
rapport dar bland annat forslag till forbattringar for Dals-Ed redovisas och overlamnas till
politiker och forvaltningar i kommunen.

Martin Carling, ordforande iMiljo- och Folkhalsoforum (MFF), utdelar 2013 ars Miljo- och
folkhalsopris till Henrik Nystrom som far priset for sitt engagemang i samband med
arrangemanget Spring for livet vars intakter tillfallet Bamcancerfonden.

Under ajourneringen:

Ajournering 19.05 - 19.20

Sammantradesprotokoll
2013-12-18

Dals-Eds kommun
Kommunfullmaktige
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Avgifter for raddningstjanst
Serviceuppdrag, uthyming av utrustning
Markpriser
Avgifter inom verksamhetsomrade Turism
Avgifter for tvatthall vid brandstationen
Avgifter for utvecklingscenterlkomvux
Avgifter for tjanster inom AME/Returen
Sotningstaxa
Marknad - och torgavgifter
Taxa for Dals-Eds kommuns allmanna vatten- och avloppsanlaggning
Slamtomningavgifter
Renhallningsavgifter (Hushallssopor)
Avgifter vid Onsons Atervinningsstation

Kommunfullmaktiges beslut
Kommunfullmaktige beslutar godkanna foljande taxor och avgifter for 2014 inom
kommunstyrelsens ansvarsomrade:

Beslutsunderlag
Taxor och avgifter 2014 - kommunstyrelsen
Kommentar till taxor AME, AME-chefen 2013-10-31
Kommunstyrelsens protoko1l2013-12-04 § 171

Priser vid matforsaljning har varit under oversyn for att skapa enhetlighet i matpriser for de olika
verksamhetema och enheterna. Ekonomiavdelningen redovisade underlag till kommunstyrelsens
sammantrade och som utdelas vid dagens sammantrade i kommunfullmaktige.

Bifogat forslaget finns aven fortydliganden kring bland annat tjanster inom AME som ar foremal
for konkurrens. De uppgifter som utfors fir varderade utifran det utbud av tjanster som finns i
kommunen. Verksamheten har ett bra samarbete med de lokala foretagen och det finns en god
acceptans 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
verksamheterna finns inte tillrackligt med uppgifter varfor tjanster behover utforas utover detta.

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

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

§ 70

Sammantradesprotokoll
2013-12-18

Dals-Eds kommun
Komrnunfullmaktlqe
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Expedieras:
Ek.chef
Forfattniugssamlingen inkl. reviderade taxor

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

forts. § 70

Sammantradesprotokoll
2013-12-18
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Kommunfullmaktige
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Expedieras:
Ek.chef
Forfartningssarnlingen inkl. reviderade taxor
Socialnamnden inkl. reviderade taxor

Avgifter for aldreomsorg maxtaxa
Bostadsavgift i Hagalid och Edsgardet
Avgift for trygghetslarrn
Hemtj ansttaxan
Forsaljning mat
Taxa for hemsjukvard
Korttidsboende sarskilt boende.
Avgift inom individ och farniljeomsorgenlegenavgift vid boende pa
Institutionlvuxen.
Ansoknings- och tillstandsavgifter enligt alkohollagen
Avgift for tillsyn av tobaksforsaljning
Familjehemsplacering
Avgift for studerande pa sargymnasium

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

Kornrnunstyrelsen beslutade 2013-12-04 § 172 att revidera forslag till socialnamndens
taxor och avgifter i den del som avser matabonnemang utifran ekonomens underlag.

Beslutsunderlag
Taxor och avgifter 2014 - socialnamnden
Tjansteskrivelse ekonom socialforvaltningen, 2013-11-14
Socialnamnden protoko1l2013-09-24 § 86
Kommunstyrelsens protoko1l2013-12-04 § 172

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

§ 71

Sammantradesprotokoll
2013-12-18

Dals-Eds kommun
Kommu ntu IImaktige
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Expedieras:
Ek.chef
Forfattningssamlingen inkl. taxoma
FOKUS-niimnden inkl. taxoma

Bamomsorgstaxa
Taxa och avgifter vid den kornmunala 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/Hagtjarn som Intemat.
Ersattning media

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

Kommunfullmaktiges beslut
Kommunfullmaktige beslutar att fran och med 2014 ta bort maltidsavgiften for
gymnasieelever. FOKUS-niimnden kompenseras for intaktsbortfallet genom
resursforstarkning i budgetbeslut.

Kommunstyrelsen har efter yrkanden foreslagit 2013-12-04 § 173 att maltidsavgiften
for gymnasieelever tas bort.

Beslutsunderlag
Taxor och avgifter 2014 - FOKUS-niimnden
FOKUS-niimndenprotoko1l2013-10-02 § 74
Kornmunstyrelsens protokoll 2013-12-04 § 173

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

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

§ 72

Sammantradesprotokoll
2013-12-18

Dals-Eds kommun
Kommunfullmaktige
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Expedieras:
Ek.chef
Forfattningssamlingen inkl. taxorna
Plan- och byggnadsnamnden inkl. taxorna

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

Kommunfullmaktiges beslut
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

§73

Sammantradesprotokoll
2013-12-18
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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 Ianeskuld 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 total a laneskulden skall ske i samma takt som avskrivningarna
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 totala 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 laneskuld till 125 mkr och sedan dess har
kommunens mal varit att minska denna skuld och vid kommande arsskifte kommer
laneskulden att uppga till 101,2 mkr. De extema lanen har i forsta hand tagi ts 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

§ 74

Sammantradesprotokoll
2013-12-18
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Expedieras:
Ekonomichef

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

2. art amortering sker i samma takt som avskrivningama pa de investeringsobjekt
som finns inom de affarsdrivande verksamhetema

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

Kommunfullmaktiges beslut
Kommunfullmaktige beslutar

Beslutsunderlag
Tjansteskrivelse ekonomichef, 2013-11-13 - inkl. bilaga med aktuella fastigheter
Kommunstyrelsens protokoIl2013-12-04 § 175

forts. § 74

Sammantradesprotokoll
2013-12-18
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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 kostnadsjarnforelser mot
standardkostnader inom forskola, grundskola, gymnasieskola, individ- och familjeomsorg samt
aldreomsorg. Med detta som grund ska politiska prioriteringar och overvaganden goras infor
beslut i kommunfullmaktige,

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 namnderna 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 kommunfullmaktiges 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
namndernas verksamhetsplan. Malarbetet i namnderna sker darfor parallellt med namndernas
budgetarbete for att balansera verksamhetsmalen mot befintliga resurser.

Kommunens styming bygger pa en malkedja med fern nivaer - Vision, kommunfullmaktiges
utvecklingsomraden, kommunfullmaktiges cvergripande 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.

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

§ 75

Sammantradesprotokoll
2013-12-18
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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 planperioden ett stort investeringsbehov iforskolan och skolan.

.~~ &3 ~
OrdfOrandessignatur ./!!:::.(............. Justerandes signatur ..

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

Art i budget 2014, plan 2015 och 2016 ska skartesatsen 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 Iagga ett ospecificerat sparkrav i planen for 2015 om 2mkr och for 2016 med 3,8 mkr
i syfte art mojliggora uppfyllelse av balanskravet.

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

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

Art 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 art undantag gors for uppfyllelse av resultatmalet, Den eventuellt tillkommande
forstarkningen av resultatet om utjamningssystemet forandras medger
dock mojlighet art uppna kommunens finansiella mal.

Art 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 laggas till
resultatet och nytt beslut fartas kring investeringsanslag for ombyggnad av skolor med
malsattning art forverkliga beslut i kommunfullmaktige 2013-04-17 § 19.

Kommunfullmaktige beslutar art 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. § 75

Sammantradesprotokoll
2013-12-18

Dals-Eds kommun
Kommunfullmaktige
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Den kommunala skattesatsen uppgar till 23 :21 kronorlskattekrona och foreslas oforandrad.

Fdrsaljnmg av anlaggningstillgangar: 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 verksamhetema
minus beslutad investeringsniva for de skattefinansierade verksamhetema.

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

Enligt VA-lagen 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
extema 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. § 75

Sammantradesprotokoll
2013-12-18
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Plan 2015 Uppr1[knlnl: Demografi Kostnadskontroll Forandrillg anslag Avskrivning Interurfinta Justeringar pj"i,io16
Kommunfullmiiktige ·50) -10 iJ 0 -5])
Kommunstyrelsen -44345 ·LOI9 -615 ·lOO~ ·250 -47221
Kornmunstyrelsen Teknik 0 Service 882 -HZ 830 -4,5 .37~ 470'
Plan- och byggnadsniimnden -1711 -6 (,) ~~ -1775
FOKUS-niimnden ·107371 -:!7~ 1245 -830 0 0 -lID 683'
Socialniimnden 101047 •34411 -576 q II -106069
Valniimnd -8 0 0 d .8
Ospecificerat sparkrav 0 1800 1800
Totalt niimnderna -255 100 -8669 669 0 ·6'15 -1457 -625 1800 -263997,
Finansiering 260296 266975
Resultat 5196 i -8669 669 0 ·615 -1457 -625 ] 800 2978.

"

Ramar plan 2016
Belopp i tkr

Budget 2014 Uppriikning Demografi Kostnadskontroll Foriindring anslag Av,skrivning Internriinta Justeringar Plan 20J5
Kommunfullmaktige -492 -9' 0 ~ -SOl
Kornmunstyrelsen -393M -807 -2306 1524 -383 -44 345
Kornmunstyrelsen Teknik 0 Service 1144 -261 1244 ·683 -562 882
Plan- oeh byggnadsnamnden 1659 -52 0 0 -1711
FOKUS-niimnden ·105 &sO ·3046 2182 -858 0 0 -107371
Socialnamnden ·100890 -28:U -324 2000 0 q -102047
Valnamnd -2'!lO -3 195 0 0 -8
Totalt njimnderua -247 on -7010 1858 2000 -1725 -2207 -945 0 -255100
Finansiering 252407 260196
Resultal 533$ -7010 1858 2000 -1725 -2207 -945 0 5J96

Ramar plan 2015
Belopp i tkr

Bo""l ut 2012 Budget 2013 Uppdlkriing Demografi Kostnadskontroll Foraodring anslag Avskrivniog Internrllnta Justeriogar Budget 2014
Kommunfullmaktige -338 4&6 -lI ----'-...-O'if.._.r'-~""I 2 492

i
Komrnunstyrelsen -30870 -38144 -711 -790 -703 591 432 -39325
Kommunstyrelsen Teknik 0 Service -12110 2316 -161 -1697 -327 $7~ 418 1144
Plan- och byggnadsnamnden -1461 -1645 46 0 It 32, -1659
FOKUS-namnden -101628 -102551 -2674 -I 'J'J7 -I'J'J 0

~
1771 -105650

Socialnamnden -94638 -98484 -2 SCk! -2169 200 4'62 0 1601 -100 890
Valnamnd -2 ·5 0 ·]9;; 0 Q 0 -200
Oforutsett ·800 0
Totalt namnderna -241047 -239799 ·6100 -4166 200 -2419 -1030 1166 4276 -247071
Pinansrering 244545 242229 -4276 252407
R""n1tat 3 498 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 sarntliga 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. § 75

Sammantradesprotokoll
2013-12-18

Dals-Eds kommun
Kommunfullmaktige
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Budgeten ska upprattas sa att antagna finansiella mal uppnas. For att tillgodose dermaprincip har
kommunstyrelsen lamnat redovisat budgetforslag.

Budget 2013
inkl i)verfOrt

Belopp i tkr 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
- varavbredband landsbygden 2000 300 0 0
- varavResecentrum 759 0 0 0
- varav objektsreservKS-ordf 400 400 400 400
- varav raddniugsfordon 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- & byggnadsnamnden 41 15 120 15
FOKUS-namnden 693 480 480 980
Socialnamnden 850 350 350 350

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

~

Dals-Eds kommun Sammantradesprotokoll
Kommunfullmaktige 2013-12-18

forts. § 75

Resultatbudget
Beloppitkr

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

Verksamhetens intakter 123930 114527 120616 116016 117524 119052
Verksamhetens kostnader -336880 -334582 -344194 -347512 -354 125 -363218
Kostnad for inlosen del av pensionsskuld 0 0 0 0 0 -2700
Avskrivningar -10799 -11 954 -11 254 -12984 -15191 -16648
Verksamhetens nettokostnader -223749 -232009 -234832 -244480 -251792 -263514

Skatteintakter 162215 164291 166123 168520 174489 185763
Slutavrakning skatteintakter 2133 -730 -365 0 0
Generella statsbidrag
och utjamning 56298 73946 64480 76505 77 244 75374
Fastighetsavgi ft 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 % 1,50/0 1,0% 0,7% 2,1% 2,0% 1,1%

Investeringar 2014-2016
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Att inte anvanda resultatutjamningsreserven under ar 2014.

Att godkanna finansiella mal redovisade ibudgethandlingen.

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

Att under ar 2016 anvanda 2,7 mkr for atgarder kring pensionsskulden. Ospecificerat
sparkrav om 1,8 mkr kvarstar dock tillsvidare som ospecificerat for ar 2016.

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

Att tilldela FOKUS-namnden resursforstarkning om 3,5 mkr utifran demografin for 2014 och
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 for namndens
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 och fortydliganden:

Kommunfullmaktiges beslut
Kommunfullmaktige fattar fomyat beslut gallande Budget 2014, plan 2015-2016 med
anledning av nya forutsattningar avseende kostnadsutjamningsbidrag, demografi och
investeringsbehovet ikommunen.

Propositionsordning
Ordforanden staller proposition pa yrkande enligt ovan och finner att kommunfullmaktige beslutar
i enlighet med Carlings yrkande.

Yrkande
Martin Carling (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens forslag med tillagg till beslutet om att inte
anvanda resultatutjamningsreserven under ar 2014.

Beslutsunderlag
Budget- och maldokument - Budget 2014, plan 2015-2016
Kommunstyrelsens protoko1l2013-12-04 § 176

forts. § 75

Sammantradesprotokoll
2013-12-18

Dals-Eds kommun
Kommunfullmaktige
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Expedieras:
Ekonomichef
Samtliga namnder

Driftbudgeten for 2014
Driftplan for aren 2015 - 2016
Resultatbudget/plan for aren 2014-2016
Finansieringsbudget/plan for aren 2014-2016
Investeringsbudgetlplan for aren 2014-2016
Balansbudget/plan for aren 2014-2016

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

Sammantradesprotokoll
2013-12-18

forts. § 75

Dals-Eds kommun
Kommunfullmaktige
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Expedieras:
Ekonomiehef

Kommunfullmaktiges beslut
Kommunfullmaktige tar del av Budget oeh mal 2014 for kommunstyrelsen
inklusive KS teknik.

Beslutsunderlag
Budget oeh mal 2014 - kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens rambudget 2014, tjansteskrivelse kommunehef2013-11-05
Loneokning for kommunens verksarnheter, tjansteskrivelse personalehef2013-06-12
Kommunstyrelsens protoko1l2013-12-04 § 177

Yttrande
Vid dagens sammantrade uppmanar Yvonne Simonsson (S) kommunstyrelsen att se
over verksamhetsmalen med anledning av att mottagandet av ensarnkommande bam
organiseras under kommunstyrelsen fran oeh med ar 2014.

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2013-11-13 § 208 at ekonomiehefatt inom
kommunstyrelsens budget tillfora en central Ioneokningspott om 0,25 % per ar for att
kommunen skall kunna arbeta med lokal lonebildning oeh forvaltningsovergripende
Ionestruktur (e:a 600 tkr per ar).

Kommunstyrelsen beslutade 2012-12-05 om delvis forandrad budgetproeess som i
huvudsak 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 inovember.

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

Mal och budget 2014 - Kommunstyrelsen, Dnr 2013-000193.100

§ 76

Sammantradesprotokoll
2013-12-18

Dals-Eds kommun
Kommunfullmaktige
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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 standardkostnaderna inom IFO om 2 mkr genom forvantade effekter av de
flerariga satsningar pa omorganisation som genomforts inom verksamheten.

Expedieras:
SN

Kommunfullmaktiges beslut
Kommunfullmaktige tar del av socialnamndens Budget oeh mal 2014.

Beslutsunderlag
Budget oeh mal 2014 - socialnamnden
Socialnamnden protokoll, 2013-10-22 § 93 oeh 2013-09-24 § 86
Tjansteskrivelse ekonom, 2013-10-17, 2013-10-29 oeh 2013-09-20
Kommunstyrelsens protoko1l2013-12-04 § 178

Socialnamndens mal oeh 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
oeh analys av verksamheten.

Utgangspunkten for resurstilldelningen ar kommunfullmaktiges overgripande oeh
finansiella mal. Darutover ligger aven demografiutveeklingen till grund for
resurstilldelningen till FOKUS-namnden oeh 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 infor beslut.

Sammanfattning
Budget- oeh maldokumentet ar kommunens viktigaste styrdokument, genom vilket
kommunfullmaktige styr den kommunala verksamheten. Budget- oeh maldokumentet
utgor en lank mellan kommunens vision, overgripande mal oeh det dagliga arbetet i
verksamheterna. Kommunstyrelsen beslutade 2012-12-05 om delvis forandrad
budgetproeess som i huvudsak 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 drifts budget som beslutas i
namnden men redovisas till kommunfullmaktige i november.

Mal och budget 2014 - Socialnamnden, Dnr 2013-000282.100

§ 77

Sammantradesprotokoll
2013-12-18

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

Expedieras:
FOKUS

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

Beslutsunderlag
Budget och mal 2014 - FOKUS-namnden
FOKUS-namnden protokoll, 2013-12-11 § 104
Kommunstyrelsens protoko1l2013-12-04 § 179

Yttrande
Vid dagens sammantrade uppmarksammar Malin Kallen (S) kommunfullmaktige om
att socialdemokratema reserverat sig i FOKUS-namnden mot FOKUS-namndens
budget med hansyn till resurstilldelningen for barnomsorgen. Socialdemokratema har
mal om max 15 barn per avd. vilket partiet kommer att motionera om under varen.

FOKUS-namnden godkande 2013-12-11 § 104, namndens mal och budget for 2014.

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 driftsbudget som beslutas inamnden men
redovisas till kommunfullmaktige inovember. 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 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
verksamhetema.

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

§78

Sammantradesprotokoll
2013-12-18

Dals-Eds kommun
Kommunfullmaktlqe
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Expedieras:
PBN

Kommunfullmaktiges beslut
Kommunfullmaktige tar del av plan- och byggnadsnamndens Budget och mal
2014.

Beslutsunderlag
Budget och mal 2014 - plan- och byggnadsnamnden
Plan- och byggnadsnamnden protokoll, 2013-10-22 § 98
Kornrnunstyrelsens protokoll 2013-12-04 § 180

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

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

Kornrnunstyrelsen beslutade 2012-12-05 om delvis forandrad budgetprocess som i
huvudsak innebar att processen tidigarelaggs genom att budget med skattesats ska
beslutas innan sornmaren 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- 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
verksarnhetema.

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

§ 79

Sammantradesprotokoll
2013-12-18

Dals-Eds kommun
Kommunfullmaktige
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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 ombyggnationema 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 altemativ 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 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 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 bamomsorgens lokaler utifran nuvarande och kommande behov.

Lokalbehov iOr barnomsorgen - nybyggnation av iOrskoleavdelningar, Dnr 2013-
000292.297

§ 80

Sammantradesprotokoll
2013-12-18

Dals-Eds kommun
Kommunfullmaktige
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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, ienlighet med FOKUS-namndens beslut.

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

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.

.Arendethar 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 for personal 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 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-namnden och socialnamnden. Narmare direktiv och tidsplan kring
koksutredningen faststalls av kommunstyrelsen.

forts. § 80

Sammantradesprotokoll
2013-12-18

Dals-Eds kommun
Kommunfullmaktige
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Expedieras:
FOKUS
Teknisk chef
Ekonomichef

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.

Kommunfullmaktiges beslut
Kommunfullmaktige beslutar om nybyggnation av fyra nya
forskoleavdelningar i enlighet med foreliggande utredning av forskolans
framtida lokaler i Dals-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
Tjansteskrivelse exploateringskoordinator, kostnader ny forskola fyra avd.
MBL-protoko1l2013-10-16,2013-10-23
Kommunstyrelsens protoko1l2013-12-04 § 186

Kommunfullmaktige har att utifran foreliggande utredning och kompletterande
beredning enligt ovan besluta i arendet.

forts. § 80

Sammantradesprotokoll
2013-12-18

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

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

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

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

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

Sammanfattning
Sedan 2008 har lokalbehoven for skola oeh barnomsorg varit under oversyn i form av
flera utredningar oeh proeesser dar bade FOKUS-namnden oeh 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 doek forvaltningschefen sin anstallning
varfor kommunehefen arbetade vidare med uppdraget enligt ovan under hosten, En
utredning upprattades med fern styeken alternativ for art anpassa oeh optimera skolans
oeh barnomsorgens lokaler utifran nuvarande oeh kommande behov.

Lokalbebov iOr skolorna - ombyggnation av Sndrrumskolan ocb Hagaskolan,
Dnr 2013-000293.297

§81
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Uppdra at FOKUS-forvaltningen att besvara skrivelse fran lararfacken.
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Uppdra at FOKUS-namnden att i samverkan med tekniska kontoret paborja
forberedelser for projektering och anbudsforfarande gallande ombyggnation av
grundskolorna, i enlighet med FOKUS-namndens 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 Iamnades 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.

.Arendethar 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 forvaltningschefFOKUS 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 fcrandringar. 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. § 81
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Justerandes signatur

Kommunfullmaktige uppdrar at kommunstyrelsen att bedriva erforderlig
uppfoljning av projektbudget och byggets framatskridande,

Expedieras:
FOKUS
Teknisk chef
Ekonomichef
KS ordf.

Odf " d . t Vr oran es signa ur...........................•

Kommunfullmaktiges beslut
Kommunfullmaktige beslutar att medel for ombyggnation av Dals- Eds
grundskolas Iokaler och utemiljoer (Hagaskolan och Snorrumskolan) ska
ianspraktas via investeringsmedel i Budget 2015 och 2016 om max 30 mkr.

Beslutsunderlag
Utredning lokaler for grundskolan i framtiden i DaIs Ed, 2013-10-23 - inkl. inkomna
yttranden och synpunkter
Tjansteskrivelse forvaltningschef FOKUS 2013-10-08
Skrivelse lararfacken, 2013-10-14
Skrivelse till lararfacken, forvaltningschef FOKUS
MBL-protoko1l2013-10-16,2013-10-23
Uppfoljning elevradet Hagaskolan, skrivelse 2013-11-18
Kommunstyreisens protoko1l2013-12-04 § 187

Kommunfullmaktige har att utifran foreliggande utredning, kompletterande beredning
och kommunstyreisens beslut enligt ovan fatta beslut kring finansieringen.

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

Kommunstyrelsen uppdrar at tekniska kontoret att i samrad med FOKUS-namnden
genomfora projektering och 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 och elk.3paviIjongen) ska anvandas lor annat andamal eller rivas.

Kommunstyreisen besiutade 2013-12-04 § 187 enIigt foljande:
Kommunstyreisen besiutar om ombyggnation av Dals-Eds grundskolas Iokaler och
utemiljoer (Hagaskolan och Snorrumskolan) i enlighet med foreliggande utredning av
grundskolans framtida Iokaler i Dals-Ed, upprattad 2013-10-23 och utifran uppdrag i
kommunfullmaktige 2013-04-17 § 19.

forts. § 81
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Socialnamnden har 2013-05-21 § 53 inget att erinra mot polieyn. FOKUS-narnnden
staller sig 2013-08-28 § 58 bakom polieyn 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 polieyn till FOKUS-narnnden oeh socialnamnden for
synpunkter for att darefter bereda arendet for antagande i kommunfullmaktige,
Namnderna uppmanades att i utifran polieyn, uppratta egna mal oeh aktiviteter som
hanteras inom ramen for det ordinarie malarbetet under hosten.

Utifran AME-ehefens skrivelse har arbetsutskottet beslutat utse en styrgrupp
bestaende av ordforanden i kommunstyrelsen, socialnamnden oeh FOKUS-narnnden.
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 plattformlpoliey for integrationsfragoma infer styrgruppen
oeh slutligen lamna forslag till plattformlpoliey for antagande i kommunfullmaktige.

I samband med sammantrade i kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-06-20
genomfordes dialogmotet, Presidiema for socialnamnden oeh FOKUS-namnden
deltog tillsammans med respektive ansvariga oeh berorda i forvaltningama.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog vid sammantradet at AME-ehefen att utifran
presidiekonferensen uppratta forslag till plattformlpoliey for integrationsarbetet i
kommunen samt forslag till mal oeh 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 forvaltningama for
dialog om behovet av en gemensam strategi for integrationsfragorna ikommunen.

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

Strategi fOr integrationsfragor - policy, Dnr 2012-000123.130

§ 82
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Expedieras:
Samtliga namnder
AME-chef
Forfattningssamlingen

Kommunfullmaktiges beslut
Kommunfullmaktige beslutar att anta Policy for integrationsarbetet iDals-Eds
kommun inklusive handlingsplan. Kommunstyrelsen genom AME-chefen
uppdras att arligen folja upp handlingsplanen och vid behov foresla revidering.

Propositionsordning
Ordforanden staller proposition pa yrkanden enligt ovan och tinner att
kommunfullmaktige avslar Horns (MP) yrkande och beslutar i enlighet med Carlings
(C) yrkande.

Martin Carling (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens forslag och att Horns (MP)
tillaggsyrkande avslas med hanvisning till att tillagget inte ligger inom kommunens
ansvarsomrade.

Yrkande
Michael Hom (MP) yrkar tillagg till policyn om att aven nyanlanda som saknar
uppehallstillstand ska omfattas av integrationsarbetet ikommunen.

BeslutsunderIag
AME-chefen, tjansteskrivelse 2012-09-13
Forslag till Policy for integrationsarbetet i Dals-Eds kommun
Socialnamnden protokoll2013-05-21 § 53
FOKUS-namnden protoko1l2013-08-28 § 58
Handlingsplan - policy for integrationsfragor
Kommunstyrelsens protokoll2013-12-04 § 195

Fornyad MBL-forhandling enligt § 11 har darefter genomforts 2013-11-07 med risk
och konsekvensanalys varfor arendet aterigen kan behandlas for beslut i
kommunfullmaktige.

Arendct 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 varfor det arendet aterremitteras
till kommunstyrelsen. Kommunfullmaktige beslutade darfOr 2013-10-23 § 53 att aven
atcrrcmittcra arendet om strate gin for integrationsfragor da de bada arendena har ett
samband och hanger ihop.
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Kommunstyrelsen beslutade 2013-10-09 § 148 art under forutsattning art
kommunfullmaktige beslutar om organisationsforandring av verksamheten, uppdra at
kommunstyrelsen och chefen for arbetsmarknadsenheten art 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.

Utredning med forslag till organisationsforandring avseende mottagandet av
ensamkommande bam foreligger. Organisationsforandringen motiveras utifran art
framtida fokus inom kommunens integrationsverksamhet i forsta hand skall vara
utifran ett utbildnings och sysselsattningsperspektiv. Arbetet skall bedrivas i nara
samarbete med skola, naringsliv, foreningsliv 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 arbetsutskort har uppdragit atAME-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 art 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-narnnden ser
till art bamen tar den utbildning de har ratt till.

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

Sammanfattning
Mortagandet av ensamkommande bam har nu pagart under nagra ar. Till en borjan
tillsammans med de andra Dalslandskommunema pa Vega. Och darefter i respektive
kommun. Det handlar om bade asylsokande bam och bam som fatt permanent
uppehallstillstand. Boendet ar for narvarande inrymt i den gamlajarnvagsstationen
som Edshus AB ager idag. Boendet fungerar som ett kommunalt hvb hem for pojkar i
aldern 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

§ 83

Sammantradesprotokoll
2013-12-18

Dals-Eds kommun
Kommunfullmaktige



31 (51)

J7
Justerandes signatur ..&P.?_ ....4::.-.:.....

Kommunfullmaktige uppmanar samtliga berorda parter inom bade
socialnamnden, FOKUS-namnden och kommunstyrelsen art identifiera sina
roller och ta gemensamt ansvar for mottagandet inom den nya organisationen.

Expedieras:
SN
FOKUS
AME-chef V
Ordforandes signatur .

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

Beslutsunderlag
Ny organisation fOrmottagandet av Ensamkommande bam, AME-chefen
Kommunstyrelsens protokoll, 2013-10-09 § 148
Kommunfullmaktige protoko1l2013-10-23 § 54
MBL-protoko1l20l3-1O-23
Risk- och konsekvensanalys lor mottagandet av ensamkommande bam, 2013-10-26
Kommunstyrelsens protoko1l2013-12-04 § 196

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

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

Arendet 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 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 art aterremittera
arendet till kommunstyrelsen for genomforande av konsekvensanalys och fornyad
MBL forhandling innan kommunstyrelsen bereder arendet igen infer beslut i
kommunfullmaktige.
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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.

1. 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-namnden till kommunstyrelsen och ekonomikontoret.
Resterande 40 % finansieras av de fyra ingaende kommunema i
samverkan kring ekonomisystemet Agresso.

Kommunfullmaktiges beslut
Kommunfullmaktige beslutar foljande kring organisationsforandring av
ekonomikontor:

Beslutsunderlag
Tjansteskrivelse fran ekonomichef, 2013-10-24
MBL-protoko1l2013-11-07
Kommunstyrelsens protokoll 2013-12-04 § 183

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 fOratt 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 aven en forvaltningsekonom
for FOKUS och en forvaltningsekonom for socialforvaltningen.

Organisationsfbrandrmg ekonomikontor, Dnr 2013-000315.001

§ 84
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Expedieras:
Samtliga namnder
Teknisk chef
Ekonomichef

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.
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Kommunstyrelsen beslutade 2013-11-05 § 160 for egen del att
internhyresdebiteringen gentemot FOKUS-namnden avseende Hagaskolan, Snorrum
oeh Utsikten sanks med totalt 915890 kr for 2013 oeh istallet laggs pa Kostenheten
under KS Teknik och Service. Vidare beslutade kommunstyrelsen att uppdra at
teknisk chef att titta pa mojligheten att finansiera intaktsbortfallet pa 287 714 kr
avseende internhyreskostnadema for skolkoket pa Utsikten inom ram 2013

Grundprincipen ar att verksamhetema ska belastas med ratt kostnadsmassa vilket i
detta fall innebar att hyreskostnaden avseende skolkoken ska foras pa Kostenheten
under KS Teknik och Service oeh inte pa FOKUS-namnden da de redan tagit ut denna
kostnad i portionspriset. Detta betyder att ramen for KS Teknik oeh Service behover
justeras utifran minskade intakter samtidigt som ramen for FOKUS-namnden behover
justeras for minskade kostnader avseende Hagaskolan oeh Snorrum. Gallande
Utsikten ar bedomningen att inte gora nagon ramjustering da kostnadema for Utsikten
balanseras av extema intakter, det innebar att kompensationen for intaktsforlusten for
KS Teknik oeh Service gallande Utsikten (287 714 kr) far finansieras pa annat satt,

Hyreskostnadema for Hagaskolan oeh Snorrum har tidigare ATej belastat FOKUS
namnden utan det ar forst fran oeh med 2013 som dessa debiterats namnden. I
samband med att denna forandring infordes justerades FOKUS-namndens ram med
motsvarande belopp. Gallande Utsikten sa har hyreskostnaden aven tidigare ar
belastat FOKUS-namnden oeh varit en kostnad som finansierats med extema intakter.

915890 krTotalt

445957 kr
182219 kr
287714 kr

Hagaskolan
Snorrum
Utsikten

Ekonomikontoret har utrett fragan vilket visar att FOKUS-namndens uppfattning ar
korrekt oeh totalt for 2013 belastas namnden med foljande kostnader dubbelt for
skolkoken:

Sammanfattning
Under 2013 har det forts diskussioner i FOKUS-namnden kring internhyran for
skolkoken, Namnden har uppfattningen att internhyran belastar FOKUS-namnden
dubbelt, dels indirekt via portionspriset oeh dels direkt via internhyran.

Internhyra kok, Hagaskolan, Sndrrum samt Utsikten, Dnr 2013-000295.040
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Expedieras:
FOKUS-namnden
Ekonomichef
Teknisk chef
Kost- och stadchef

att finansiering av intaktsbortfallet for KS Teknik och Service avseende
internhyreskostnadema for skolkoket pa Utsikten for 2014 fir inraknat i nytt
budgetbeslut for budget 2014, plan 2015-2016 i december

att intaktsbortfallet for KS Teknik och Service pa 287 714 kr avseende
internhyreskostnaden for skolkoket pa Utsikten finansieras inom ram 2013,

att motsvarande justering inklusive upprakning for 2014 ar inraknat i nytt
budgetbeslut for budget 2014, plan 2015-2016 i december,

att revidering av budgeten for ar 2013 sker med 628 176 kr fran FOKUS
namnden till KS Teknik och Service avseende internhyreskostnader for
skolkoken pa Hagaskolan och Snorrum,

Kommunfullmaktiges beslut
Kommunfullmaktige beslutar

forts. § 85
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Expedieras:
Fyrbodal

Kommunfullmaktiges beslut
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 kommunalfdrbund, Dnr
2013-000325.042
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Expedieras:
Samtliga namnder
Kommunkansliet

Kommunfullmaktiges beslut
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.

Kommunstyrelsen beslutade 2013-12-04 att godkanna ovanstaende sammantradestider
for kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott samt kommunstyrelsens
arbetsutskott info, 2014

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

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott, onsdag
15januari, 12 februari, 12mars, 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
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Expedieras:
West Sweden

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

Kommunfullmaktiges beslut
Kommunfullmaktige beslutar att enligt 5 kap. 40 § kommunallagen ta upp
extra arende utanfor kungorelsen.

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 skicka ut en remiss till sarntliga medlemmar for att fa
medlemmamas viljeyttring vad galler fortsatt verksarnhet eller avveckling. Vid den
extra foreningsstamman den 31 oktober 2013 beslutade medlemmama att avveckla
verksarnheten med rostsiffroma 76 for en avveckling och 28 emot
(1 avstod och 2 deltog inte i beslutet). En medlems 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 och ges in till foreningens styrelse."

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

Sammanfattning
West Sweden haller extra foreningsstamma den 9 januari 2014 och kommunstyrelsen
har utsett Martin Carling och Carina Halmberg till ombud vid stamman med Mats
Hansson och Per-Erik Norlin som deras ersattare.

Kallelse till West Swedens extrastamma den 9 januari 2014, Dnr 2013-
000311.107
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Propositionsordning
Ordforanden staller proposition pa yrkanden enligt ovan och finner att
kommunfullmaktige beslutar i enlighet med Carlings (C) yrkande.

Martin Carling (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens forslag om att motionen
avstyrks med hanvisning till FOKUS-namndens yttrande.

Yrkande
Michael Hom (MP) yrkar att motionen bifalles och att det darmed utvecklas en
strategi for anvandning och utbyggande av tradlosa natverk och bamens exponering
for mobilstralning som foljer forsiktighetsprincipen.

FOKUS-namnden har 2013-10-02 § 79 hanterat remissen genom att hanvisa till
rektoremas redovisning av rutinema for anvandningen av mobiltelefoner i
grundskolan och gymnasiet.

Kommunfullmaktige beslutade dock 2013-05-22 § 27 att efter yrkande ateremittera
arendet till kommunstyrelsen. Bland annat fanns inte IT-chefens yttrande med i
underlaget och dartill fordes diskussioner i kommunfullmaktige om vilka regler som
galler kring mobilanvandning i skolan. Kommunstyrelsens arbetsutskott valde darefter
att aterremittera arendet till FOKUS-namnden for yttrande kring hur skolan
ordningsmassigt hanterar anvandandet av mobiltelefoner.

Kommunstyrelsen foreslog darfor 2013-04-30 § 70 att utifran ovan avstyrka motionen
om strategi stralningsexponering med hanvisning till FOKUS-namndens yttrande.

Kommunfullmaktige beslutade 2012-04-18 § 38 att remittera arendet till
kommunstyrelsen for beredning som remitterat arendet vidare till IT-chefen for
beredande av forslag till motionssvar. IT-chefen har 2012-10-10 inkommit med
forslag till motionssvar. Kommunstyrelsens arbetsutskott valde 2012-10-17 § 170 att
aven remittera arendet till FOKUS-namnden med en konkret fraga om namnden anser
att det kravs en strategi for den har typen av fragor i enlighet med motionen. FOKUS
namnden har 2013-03-13 § 14 konstaterat att skolomas strategi for I'Ivanvandning
utgar ifran de bedomningar IT-enheten gor inom omradet varfor ingen sarskild
strategi kravs for den typen av fragor i enlighet med motionen.

Sammanfattning
Motion har inkommit 2012-03-23 fran ledamot Michael Hom (MP) om att Dals-Eds
kommun ska utveckla en strategi for anvandning och utbyggnad av tradlosa natverk
och bamens exponering for mobilstraining som foljer forsiktighetsprincipen.

Motion - Strategi Stralningsexponering, Dnr 2012-000095.600
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Expedieras:
Motionaren
FOKUS

Kommunfullmaktiges beslut
Kommunfullmaktige beslutar att avstyrka motionen om strategi
stralningsexponering med hanvisning till FOKUS-namndens yttrande om att
skolomas strategi for IT-anvandning utgar ifran de bedomningar IT-enheten
gar inom omradet varfor ingen sarskild strategi kravs for den typen av fragor i
enlighet med motionen. Dessutom framgar av FOKUS-namndens yttrande att
skoloma har rutiner for hur anvandandet av mobiltelefoner ska hanteras.
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Expedieras:
KSAU

Kommunfullmaktige remitterar motionen till kommunstyrelsen for beredning.

Kommunfullmaktiges beslut
Kommunfullmaktige beslutar att enligt 5 kap. 40 § kommunallagen ta upp
extra arende utanfor kungorelsen.

Sammanfattning
Motion har inkommit 2013-12-16 fran Malin Kallen (S) om att Dals-Eds kommun ska
beakta soeiala hansyn vid kommunens upphandlingar oeh att riktlinjer utveeklas for
kommunens upphandling enligt Vita-jobb modellen som innehaller en rad
kontraktsvillkor for soeiala hansyn.

Motion - Vita jobb - en modell fOr justa villkor vid offentlig upphandling, Dnr
2013-000367.050
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Expedieras:
Lars-Anders Hermansson
Kornmunkansliet

Lansstyrelsen har 2013-11-12 utsett Lars-Anders Hermansson (S) till ny ersattare i
kommunfullmaktige.

Kommunfullmaktige godkande 2013-10-23 avsagelse fran Tomas Nord (S) avseende
uppdraget som ersattare ikommunfullmaktige och begarde ny sammanrakning hos
Lansstyrelsen.

Tomas Nord (S) inkom 2013-10-23 med avsagelse av uppdrag som ersattare i
kommunfullmaktige pa grund av jay.

Lansstyrelsens har enligt sarnmanrakningsprotoko1l2013-09-04 utsett Tomas Nord
(S) till ny ersattare i kommunfullmaktige efter avgaende Ingela Sterner (S).

Avsagelseav nirtroendeuppdrag (S) som ersattare iKommunfullmaktige, Dnr
2013-000312.102
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PBN
Kommunkansliet
Lonekontoret
Jan Johansson
Stig Nilsson

Ordf d . t Ifr oran es signaur .

Kommunfullmaktiges beslut
Kommunfullmaktige beslutar att utse Stig Nilsson (M) till ny ersattare i Plan
och byggnadsnamnden.

Forslag lamnas om att utse Stig Nilsson (M) till ny ersattare i Plan- och
byggnadsnamnden,

Lansstyrelsen har 2013-11-05 utsett Jan Johansson (M) till ny ersattare i
kommunfullmaktige.

Kommunfullmaktige godkande 2013-10-23 § 62 avsagelse fran Nicklas Johansson
(M) om uppdrag som ersattare i Kommunfullmaktige och ersattare i Plan- och
byggnadsnamnden och begarde ny sammanrakning hos Lansstyrelsen.

Sammanfattning
Avsagelse inkommit 2013-10-23 fran Nicklas Johansson (M) om samtliga politiska
uppdrag inom kommunen vilket innebar ersattare i Kommunfullmaktige och ersattare
i Plan- och byggnadsnamnden.

Avsagelse av iOrtroendeuppdrag (M) som ersattare iKommunfullmaktige och
ersattare i Plan och byggnadsnamnden, Dnr 2013-000308.102
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Expedieras:
Kornrnunkansliet
Eirik Maeder Skogen
Kenneth Bergslatt
Lonekontoret
Dalslands sparbank
Annika Lannhult
Andreas Nilsson

Kommunfullmaktige beslutar att utse Andreas Nilsson (M) till ny Huvudman i
Dalslands Sparbank.

Kommunfullmaktiges beslut
Kommunfullmaktige beslutar att utse Annika Lannhult (M) till ny ledamot i
kornrnunstyrelsen.

Forslag lamnas om att utse Annika Lannhult (M) till ny ledamot i kornrnunstyrelsen.
Till ny Huvudman i Dalslands Sparbank foreslas Andreas Nilsson (M).

Lansstyrelsen har 2013-11-05 utsett Eirik Maeder Skogen (M) till ny ledamot i
kommunfullmaktige, Till ny ersattare i kommunfullmaktige har Kenneth Bergslatt
(M) utsetts.

Kommunfullmaktige godkande 2013-10-23 § 61 avsagelse fran Andreas Nilsson (M)
avseende uppdragen som ledamot i kommunfullmaktige, ledamot ikommunstyrelsen
sarnt huvudman i Dalslands sparbank och begarde ny sammanrakning hos
Lansstyrelsen.

Sammanfattning
Avsagelse inkom 2013-09-26 fran Andreas Nilsson (M) om uppdragen som ledamot i
kommunfullmaktige, ledamot i kornrnunstyrelsen samt huvudman iDalslands
sparbank.

Avsagelse av iOrtroendeuppdrag (M) som ledamot i Kommunfullmaktige,
Kommunstyrelsen samt Huvudman Dalslands Sparbank, Dnr 2013-000276.102
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Expedieras:
Lonekontoret
Kommunkansliet
Revisorernas ordf.
Ohrlings PWC, Lars Dahlin

Kommunfullmaktiges beslut
Kommunfullmaktige beslutar art utse Elisabeth Johansson (S) till fortroendevald
reVISOr.

Forslag lamnas vid dagens sammantrade om art utse Elisabeth Johansson (S) till
fortroendevald revisor.

Kommunfullmaktige beslutade 2013-10-23 § 60 att utse Elisabeth Theolin (S) till ny
ersattare i Dalslands miljonamnd.

Kommunfullmaktige godkande 2013-08-28 § 45 avsagelser fran Bertil Sterner (S)
enligt ovan och utsag Lars-lnge Fahlen (S) till ny ledamot i Dalslands miljonamnd.

Sammanfattning
Avsagelse inkom 2013-07-31 fHin Bertil Sterner (S) om uppdragen som ledamot i
Dalslands miljonamnd samt fortroendevald revisor.

Avsagelse av fOrtroendeuppdrag (S) som ledamot i Dalslands Miljbnamnd och
fdrtrceudevald revisor, Dnr 2013-000226.102
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Expedieras:
Kommunkansliet

Lansstyrelsen har 2013-10-30 utsett Cecilia Hedbor (SVG) till ny ersattare i
kommunfullmaktige efter Conrad Sinclair.

Ny ersattare i kommuufullmaktige (SVG) Dnr 2013-000287.102
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Lansstyrelsen Vistra Gdtalands lan/Rattsenheten
Protokoll 2013-10-17 Inspektion enligt 19 kap. 17 § foraldrabalken och 20 §
formynderskapsforordningen. (Dnr 203-29146-13).

Meddelande KF 131218, Dnr 21458
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Kommunstyrelsens ordforande informerar om att kommunledningen arrangerat en
valkomstfika for nyinflyttade i kommunen under 2013. Inbjudan skickades per post
till samtliga hushall med nyinflyttade under aret, Arrangemanget agde rum den 17
december pa Gamla Real.

Kommunchefens informerar om utredningen kring framtidens aldreboende i
kommunen som kommer att publiceras pa kommunens hemsida innan julhelgen. Pa
hemsidan och facebook kommer aven finnas mojligheter att lamna synpunkter.
Utredningen blir aven foremal for information och diskussion vid en
informationskvall for allmanheten i januari eller februari. Annonsering sker i
Dalslanningen.

Information fran kommunledningen, Dnr 8876
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Inga ovriga fragor anmals,

Ovriga fragor, Dnr 3719
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Inga fragor fran allmanheten anmals.

Allmanhetens fragestund, Dnr 4027
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Kommunfullmaktiges ordforande onskar alla en God Jul och ett Gott Nytt Ar.

Kommunfullmaktiges ordforande informerar om att inkop skett via medel fran
kommunfullmaktige av tavla med konstnar Marit Gustafsson. Tavlan, som Merger
stationsomradet med utblick fran Norra Moranvagen, ar upphangd i
kommunfullmaktiges sammantradesrum, Utsiktens aula.

Arets sista sammantrade

Sibyl Almqvist
Kenneth Sundstrom
Solveig Thorsson
Ing-Mari Arkteg
Morgan Karlsson
Marina Schagerholm
Helena Lindblom
Paul Gabrielsson
Allan Oskarsson
Ulla-Britt Karlsson

Fortjansttecken utdelas till kommunens personal som tjanstgjort i 25 ar. Foljande
personer uppmarksammas 2013:

Kommunfullmaktiges sista sammantrade for aret avslutas med luciaframtradande av
Dals-Eds lucia med tamer och traditionsenligt avslutningskaffe.

Lucia och utdelning av iOrtjansttecken
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