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§ 63

Årsredovisning 2013 - Dals-Eds kommun - Bokslut, Dnr 2014-000065.042

Sammanfattning
Ekonomichefen informerar om årsredovisning 2013. Kommunens befolkning ökade
under året med 75 personer vilket var 90 personer bättre än den prognos på -15
personer som tagits fram för året. Antalet invånare ökade därmed till 4 740.

Den totala arbetslösheten (inklusive personer i åtgärder) ökade från 9,1 procent vid
årets början till 9,3 procent vid årets slut.

Kommunens resultat för 2013 var 7,4 mkr, vilket var 5,0 mkr bättre än budgeterat. I
resultatet ingår jämförelsestörande intäkter på 5,3 mkr beroende på återbetalning av
för mycket inbetalda premier för avtalsförsäkringar för åren 2005 och
2006. Resultatmålet på 2% av skatter och statsbidrag uppnåddes och uppgick till 3,1%

Utöver förutsättningar och den ekonomiska översikten ovan redovisas måluppfyllelse
för nämnderna i form av årsredovisning per nämnd. Även kommunstyrelsens
årsredovisning inklusive årsredovisning per verksamhet redovisas.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2013, Dals-Eds kommun inklusive nämndernas årsredovisning
Årsredovisning 2013, kommunstyrelsen, inklusive verksamheter inom KS

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen godkänner årsredovisning 2013 för kommunstyrelsen

inklusive teknik och service samt övriga verksamheter inom
kommunstyrelsens ansvarsområde.

- Kommunstyrelsen uppdrar åt personalavdelningen att genomföra en analys av
måluppfyllelsen när det gäller att öka andelen heltidstjänster.

- Kommunstyrelsen beslutar att för sin del godkänna förslaget till
årsredovisning 2013 för Dals-Eds kommun och att årsredovisningen
överlämnas till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.

- Kommunstyrelsen föreslår vidare att kommunfullmäktige avsätter 5 mkr av
resultatet för 2013 till kommunens resultatutjämningsreserv.

Expedieras:
Ekonomichef f v b till revisorerna
Revisorerna
Personalchef
KF
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§ 64

Budget och mål 2015, plan 2016-2017, Dnr 2014-000027.042

Sammanfattning
Budgetförutsättningar 2015, plan 2016-2017 med bland annat skatteunderlagsprognos,
befolkningsprognos, generella statsbidrag samt kostnadsjämförelser/nyckeltal föreligger.
Även förslag till preliminär resursfördelning per nämnd redovisas för hela planperioden.

Diskussion förs även om eventuella korrigeringar i budget 2014 utifrån tidigare prognos som
byggde på budgetbeslut i december 2013 i kommunfullmäktige.

Presidiekonferens genomfördes den 5 mars 2014. Vid dagens sammanträde i arbetsutskottet
genomförs nästa steg i budgetprocessen där genomgång sker av förutsättningarna och
förbereda för beslutsförslag till KS den 2 april 2014. Kommunstyrelsen skickar därefter
förslaget på remiss med uppmaning om att nämnderna även arbetar igenom taxeförslagen.
Budget och plan 2015-2017 samt taxor/avgifter beslutas i kommunfullmäktige den 11 juni
2014 enligt tidplanen.

Ekonomichefen föredrar ärendet.

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen tar del av underlag för förslag till årsbudget 2014 samt planer 2015-

2016 och beslutar följande:

- Preliminärt förslag på ramar med beaktande av kostnadskontroll för nämnderna under
planperioden fördelas enligt följande:

Ramar budget 2015
Belopp i tkr

Bokslut 2013 Budget 2014 Uppräkning Demografi Kostnadskontroll Förändring anslag Avskrivning Internränta Justeringar Budget 2015
Kommunfullmäktige -491 -492 -12 0 0 -504
Kommunstyrelsen -36 491 -39 325 -845 600 -2 533 -826 -63 -42 992
Kommunstyrelsen Teknik o Service 1 222 1 144 107 1 244 -58 105 2 543
Plan- och byggnadsnämnden -1 454 -1 659 -49 0 0 -1 708
FOKUS-nämnden -106 318 -105 800 -2 967 -2 481 0 0 -111 248
Socialnämnden -99 168 -100 890 -2 790 -52 2 000 0 0 -101 732
Valnämnd -2 -200 -6 200 0 0 -6
Ospecifiserat 0 0
Totalt nämnderna -242 702 -247 221 -6 561 -2 533 2 600 -1 089 -884 42 0 -255 647
Finansiering 250 132 252 407 260 831
Resultat 7 430 5 186 -6 561 -2 533 2 600 -1 089 -884 42 0 5 184
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Ramar plan 2016
Belopp i tkr

Budget 2015 Uppräkning Demografi Kostnadskontroll Förändring anslag Avskrivning Internränta Justeringar Plan 2016
Kommunfullmäktige -504 -14 0 0 -517
Kommunstyrelsen -42 992 -1 011 -615 -675 -529 -45 822
Kommunstyrelsen Teknik o Service 2 543 172 300 830 -1 000 -600 2 245
Plan- och byggnadsnämnden -1 708 -56 0 0 -1 763
FOKUS-nämnden -111 248 -3 439 -1 021 0 0 -115 709
Socialnämnden -101 732 -3 130 -1 215 2 000 0 0 -104 077
Valnämnd -6 -2 0 0 -8
Ospecificerat 0 0
Totalt nämnderna -255 647 -7 479 -2 236 2 300 215 -1 675 -1 129 0 -265 651
Finansiering 260 831 268 127
Resultat 5 184 -7 479 -2 236 2 300 215 -1 675 -1 129 0 2 476

Ramar plan 2017
Belopp i tkr

Plan 2016 Uppräkning Demografi Kostnadskontroll Förändring anslag AvskrivningInternränta Justeringar Plan 2017
Kommunfullmäktige -517 -15 0 0 -533
Kommunstyrelsen -45 822 -1 154 -365 -1 025 -41 -48 407
Kommunstyrelsen Teknik o Service 2 245 206 -80 -442 1 929
Plan- och byggnadsnämnden -1 763 -63 0 0 -1 826
FOKUS-nämnden -115 709 -3 900 -348 0 0 -119 957
Socialnämnden -104 077 -3 502 -145 0 0 -107 724
Valnämnd -8 -2 0 0 -9
Ospecificerat 0 1 600 1 600
Totalt nämnderna -265 651 -8 431 -493 0 -365 -1 105 -483 1 600 -274 928
Finansiering 268 127 277 359
Resultat 2 476 -8 431 -493 0 -365 -1 105 -483 1 600 2 431

Följande förslag till investeringar 2015-2017 föreligger

Investeringsbudget/plan 2014-2017

Belopp i tkr

Budget 2014
inkl överfört

från 2013 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017

Kommunstyrelse 5 294 1 710 670
KS Teknik & Service 8 182 4 000 4 000
Plan- & byggnadsnämnden 29 120 15
FOKUS-nämnden 661 480 980
Socialnämnden 1 200 350 350

Objektsreserv KS 4 574 4 000 4 000 23 000
Ombyggnad skolor 0 15 000 15 000
Nybyggnation förskola 15 000 0 0
SUMMA INVESTERINGAR ENLIGT PLAN 34 940 25 660 25 015 23 000
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För den fortsatta beredningen av ärendet gäller följande:

Nämnder och styrelser har att inlämna yttrande till kommunstyrelsen senast
den 6 maj 2014. I samband med yttrande förväntas nämnderna även redovisa
förslag till taxor och avgifter för 2015.

Nämnderna har vidare att utifrån övergripande mål inklusive finansiella mål
samt föreliggande budgetförslag, starta arbetet med nämndernas mål och
budget 2015.

Gemensamt politiskt gruppmöte äger rum den 26 maj 2014.

MBL information och förhandling av budgetförslag ska genomföras den 24
april 2014.

Ärendet inklusive taxor/avgifter tas upp till ny behandling vid
kommunstyrelsens sammanträde den 28 maj 2014 med målsättning om att anta
budget 2015, plan 2016 och 2017 i kommunfullmäktige den 11 juni.

Expedieras:
Samtliga nämnder
Ekonomichef
Kommunchef
KS 28 maj
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§ 65

Budgetuppföljning 2014, Dnr 2014-000064.042

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2013-04-03 § 55 att med anledning av stora
prognostiserade underskott, genomföra ett antal åtgärder för att skärpa upp och
återskapa förtroendet för uppföljningssystemet. En av åtgärderna är att nämnderna
genomför och redovisar inför kommunstyrelsen en månatlig uppföljning av budgeten
för året med prognostiserat resultat för året samt kostnads- och konsekvensberäknade
åtgärder vid eventuella prognostiserade underskott.

Kommunstyrelsen behandlar vid dagens sammanträde del av månadsuppföljning per
februari 2014.

Socialnämnden prognostiserar per februari en negativ avvikelse utifrån helårs budget
om 4,1 mkr. Avvikelserna beror främst på ökade behov inom LSS och fler
institutionsplaceringar inom IFO. Korttidsavdelningen flyttas i april tillbaka till
Edsgärdet vilket också innebär ökade kostnader. IFO arbetar på att minska kostnader
för institutionsplaceringarna och kommer under året genomföra en extern
genomlysning av hela verksamheten för att skapa bättra budgetföljsamhet.

FOKUS-nämnden har ännu inte behandlat månadsprognos per februari. Förvaltningen
redovisar dock vid dagens sammanträde en prognos för FOKUS-nämnden som visar
ett mycket stort underskott för året om 7,4 mkr. Avvikelserna kan härröras till
demografiförändringar, förväntade kostnadsökningar för särskola och
introduktionsprogram för ensamkommande samt underfinansiering av Utsikten. Efter
kvartal 1 sker en mer detaljerad uppföljning inklusive åtgärdsförslag med
konsekvenser som nämnden behandlar den 9 april.

Kommunstyrelsen inklusive KS teknik samt plan- och byggnadsnämnden redovisar
budgetföljsamhet.

Beslutsunderlag
Socialnämnden, protokoll 2014-02-25 § 17, 2014-03-25 § 30 inkl. prognos per
februari och tjänsteskrivelse 2014-02-20, 2014-03-11
FOKUS-förvaltningen, prognos per februari
Plan- och byggnadsnämnden, prognos per februari
Kommunstyrelsen, prognos per februari
Kommunstyrelsen teknik, prognos per februari
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Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen godkänner budgetprognos per februari 2014 för sin del inkl.

KS teknik.

- Kommunstyrelsen tar del av nämndernas redovisningar av prognos per februari
2014 och uppmanar nämnderna att redovisningarna ska vara uppdaterade med
kommentarer kring eventuella budgetavvikelser, åtgärder för att komma i balans
och ekonomiska effekter samt konsekvenser för verksamheten av föreslagna
åtgärder. Nämnderna uppmanas vidare att behandla månadsuppföljningarna och
beslutsmässigt ta ställning till de åtgärder som föreslås innan de redovisas till
kommunstyrelsen.

Expedieras:
Samtliga nämnder
Ekonomichef
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§ 66

Internkontroll - Uppföljning 2013, Dnr 2014-000037.003

Sammanfattning
Dals-Eds kommun antog 2003-11-19, § 99, reglemente för internkontroll.
Reglementet syftar till att nämnder och styrelser upprätthåller en tillfredsställande
intern kontroll. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det
finns en god intern kontroll. Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna
kontrollen inom respektive nämnd. Reglementet beskriver även ansvarsfördelning för
förvaltningschef, verksamhetsansvariga och övriga anställda.

Varje nämnd ska årligen anta en plan för uppföljning av den interna kontrollen.
Nämnden ska samtidigt ange när och hur redovisning av uppföljningen ska ske.
Därutöver ska resultatet från uppföljningen redovisas till kommunstyrelsen och
kommunens revisorer. Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas
uppföljningsrapporter genomföra utvärdering och vid behov initiera förbättringar.
Kommunstyrelsen har också att informera sig om den interna kontrollen i Edshus AB.

Revisorerna har under 2011-2012 granskat kommunens arbete med
internkontrollplaner och inkommit med en revisionsrapport som resulterat i en
rekommendation om skärpning av tillämpningen av det regelverk som utformats för
att stärka och garantera den interna kontrollen i kommunen. Den sammantagna
rekommendationen konkretiseras i ett antal åtgärder som behöver vidtas.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-03-20 § 19 att uppdra åt kommunens
Ledningsgrupp att beakta rekommendationerna i revisionsrapporten inför det fortsatta
arbetet med att ytterligare förbättra den interna kontrollen i kommunen.

Kommunens ekonomgrupp arbetade därför under hösten 2012 fram en ny struktur i
uppföljningsverktyget Stratsys i syfte att skärpa upp och kvalitetssäkra rutinerna för
kommunens internkontroll i enlighet med revisionsrapportens rekommendationer.

Uppföljning av internkontrollplan 2013 samt plan för internkontrollen 2014 föreligger
från kommunstyrelsen och nämnderna där prioritering av olika objekt för granskning
under året framkommer.

Beslutsunderlag
Uppföljning av internkontrollplan från kommunstyrelsen, plan- och
byggnadsnämnden, FOKUS-nämnden och socialnämnden.
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Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen godkänner föreliggande uppföljning av internkontrollplan

2013 och tar del av övriga nämnders rapportering av arbetet med
internkontrollplaner.

- Kommunstyrelsen anmodar även Edshus AB att ansluta sig till rutinerna för
internkontroll.

Expedieras:
Ekonomichef
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§ 67

Tilläggsbudgetering driftbidrag Bölevallen, Bergslätt och Gamla Real, Dnr 2014-
000069.040

Sammanfattning
Avtal kring driftbidrag avseende Bölevallen, Bergslätt och Gamla Real föreligger där
över- och underskott mot budgeterat bidrag skall regleras mellan åren.

Budgetavräkningen per 31/12-2013 visar följande:

Bölevallen (verksamhet 3400, objekt 5203): +19.454 kronor
Bergslätt (verksamhet 3400, objekt 5204): -16.989 kronor
Gamla Real (verksamhet 3150, objekt 1367): +39.891 kronor
Totalt: +42.356 kronor

Ekonomichefen gör bedömning att finansiering kan ske genom att kommunens
resultat minskas med motsvarande belopp.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ekonomichef, 2014-03-04

Beslutsförslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

- att tilläggsbudgetering för år 2014 sker med totalt 43 tkr till FOKUS-nämnden
under ansvar 5200 (Fritid- och kulturchef),

- att finansiering sker genom att kommunens resultat minskas med motsvarande
belopp.

Expedieras:
KF
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§ 68

Remiss - Förslag till beslut om utökning av naturreservatet Furustad i Dals-Eds
kommun, Dnr 2014-000067

Sammanfattning
Länsstyrelsen har upprättat ett förslag om utökning av naturreservatet Furustad med
ca. 5,6 ha. Förslaget innebär att reservatet utökas med Naturvårdsverkets egen
fastighet Valsebo 1:52. Fastigheten består av naturskogsartad barrskog. Området är
endast tillgängligt till fots.

Dals-Eds Kommun bereds tillfälle att yttra sig över förslaget. Dalslands miljökontor
kommer att svara för egen del.

Fastighetsförvaltare har i tjänsteskrivelse 2014-03-25 gjort bedömningen att förslaget
inte berör någon av kommunens planer eller område av intresse för andra ändamål.

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslaget om utökning av
    naturreservatet Furustad i Dals-Eds kommun.

Expedieras:
Länsstyrelsen
Dalslands miljönämnd
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§ 69

Remiss - Förslag på regional folkhälsomodell, Dnr 2014-000045

Sammanfattning
I regionfullmäktiges budget 2011 fick regionstyrelsen i uppdrag att ta initiativ till att
utforma en regional folkhälsomodell i samverkan med kommunerna. Uppdraget
lämnades vidare från regionstyrelsen till folkhälsokommittén.

Förslag till regional folkhälsomodell föreligger. Västra Götalandsregionen har
inkommit med en remiss som syftar till att få svar på om samarbetsparter inom
folkhälsoområdet i Västra Götaland anser att detta förslag på regional folkhälsomodell
ökar tydligheten för samverkan och skapar effektivare folkhälsoarbete.

Remissvar sänds senast den 4 april till regionen. Yttrande föreligger från
folkhälsosamordnare.

Beslutsunderlag
Förslag till regional folkhälsomodell
Förslag till yttrande folkhälsosamordnare,

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förslaget till regional

folkhälsomodell med undantag för delen om att Folkhälsokommittén ska ingå i
Beredningen för hållbar utveckling då detta riskerar att göra beredningen alltför
stor och svårhanterlig. Det bör ingå i regionstyrelsens roll att tillvarata
folkhälsoperspektivet i beredningen.

- Kommunstyrelsen uttalar vidare att det kan finnas behov av ytterligare översyn av
samverkansorganen på delregionalnivå.

Expedieras:
Västra Götalandsregionen
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§ 70

Remiss - Förslag till ändrade föreskrifter för Tresticklans nationalpark - Dnr
NV-04892-13, Dnr 2014-000050

Sammanfattning
Naturvårdsverket har i samråd med Länsstyrelsen i Västra Götalands län tagit fram
förslag till ändrade föreskrifter för Tresticklans nationalpark och en konsekvensanalys
som ska besvaras senast den 14 april 2014.

Inom landets nationalparker hanteras kommersiell verksamhet olika. Inom 17 av
nationalparkerna finns idag förbud mot eller tillståndsplikt för kommersiell
verksamhet. Övriga nationalparker kan ha föreskrifter som indirekt, i varierande grad,
begränsar kommersiell verksamhet. Syftet med översynen är att de föreskrifter som
uttryckligen förbjuder kommersiell verksamhet ska ändras så att sådan verksamhet
istället möjliggörs. Effekten av detta förutses vara att besöksnäringen stärks, bland
annat naturturismen. Samtidigt har en utgångspunkt i översynen varit att värna syftet
med inrättandet av respektive nationalpark och de värden som ska skyddas. Även
andra föreskrifter än de som förbjuder kommersiell verksamhet har ingått i översynen.

Beslutsunderlag
Remiss Naturvårdsverket av förslag till ändrade föreskrifter Tresticklans nationalpark,
2014-02-12
Tjänsteskrivelse planeringssekreterare, 2014-02-24

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uttala följande yttrande avseende förslag till ändrade
föreskrifter Tresticklans nationalpark.

- Dals-Eds kommun välkomnar utredningen och har inget att erinra mot förslaget
till ändrade föreskrifter för Tresticklans Nationalpark och ställer sig bakom
Naturvårdsverkets slutsats om att tillståndplikten för kommersiell verksamhet kan
tas bort och ersättas av tillståndsplikt endast för idrottstävlingar eller andra
idrottsarrangemang, utan att det medför någon negativ påverkan på
nationalparkens naturvärden.

Expedieras:
Naturvårdsverket
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§ 71

Påbyggnad på fastighet, Torget 2 i Dals-Eds kommun, Dnr 2013-000082.214

Sammanfattning
Plan- och byggnadsnämnden har 2014-01-21 godkänt rubricerad detaljplan för
samråd. Initiativtagare till detaljplanen är ägarna till fastigheten Ed 2:150 vid Torget,
total area 540 kvm. Förslaget till detaljplanen översänds nu för samråd enligt plan-
och bygglagen 5 kap. 11 § under tiden 6 februari till 14 mars 2014.

Planens syfte är att göra det möjligt att bygga på befintlig byggnad med två våningar
till totalt fyra våningar.

Frågan kring parkeringsbehovet i centrum som aktualiseras ytterligare om planen
realiseras, har diskuterats i samband med kommunens plankommitté.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att yttra följande i samband med samråd för påbyggnad på
fastighet, Torget 2.

- Tidigare parkeringsnorm om 1,2 parkering per lägenhet frångås inne i centrum.
Kommunen har inget emot att allmänna P-platser används under förutsättning att
parkeringsreglerna följs. Fastighetsägaren har ansvar för respektive hyresgästs
parkeringsbehov, inte kommunen.

- Kommunstyrelsen beslutar vidare att uppdra åt teknisk chef att genomföra
förnyad parkeringsutredning för redovisning till kommunstyrelsen.

Expedieras:
PBN
Teknisk chef
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§ 72

Ungdomsenkäten Lupp 2014, Dnr 2014-000048.614

Sammanfattning
Dals-Eds kommun har deltagit i Ungdomsstyrelsens ungdomsenkät LUPP vid två
tillfällen; 2006 och 2010. Kommunen har i sin planering att genomföra enkäten vart
fjärde år i samband med ny mandatperiod. Folkhälsosamordnare har inom ramen för
den planeringen och budget ansökt om deltagande i LUPP hos Ungdomsstyelsen och
fått denna ansökan beviljad. Formellt beslut krävs dock beslut av kommunstyrelsen
om att LUPP ska genomföras och inom vilka åldersgrupper.

Tjänsteksrivelse från folkhälsosamordnare föreligger.

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att genomföra LUPP-undersökning 2014 för

högstadiet. Kommunstyrelsen uppdrar vidare åt folkhälsosamordnare att
återkomma med eventuella fördjupningar.

Expedieras:
Folkhälsosamordnare f.v.b. till Ungdomsstyrelsen
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§ 73

Insatser mot langning av alkohol i Västra Götalands län 2014, Dnr 2014-000063

Sammanfattning
Under år 2013 deltog 44 av de 49 kommunerna i länet tillsammans med polisen,
Länsstyrelsen, regionen och Länsnykterhetsförbundet i gemensam kampanj för
insatser mot langning av alkohol i Västra Götaland. Länsstyrelsen har nu inkommit
med erbjudande om deltagande under 2014. Anmälan om deltagande ska vara
Länsstyrelsen tillhanda senast den 25 mars.

Tjänsteskrivelse från folkhälsosamordnare föreligger.

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att avstå medverkan i kampanjen mot langning av

alkohol under 2014.

Expedieras:
Folkhälsosamordnare f.v.b. till Lst
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§ 74

Analys av äldreomsorgen i Dals-Ed, Dnr 2011-000030.730

Sammanfattning
Dals-Eds kommun har behov av att genomföra förändringar för kommunens
äldreboende, med anledning av bland annat följande:

- en på sikt större andel äldre befolkning
- krav från myndigheter om hur äldreboende skall vara utformade
- krav om effektivitet och kostnadsanpassningar för äldreomsorgen

Utifrån denna bakgrund har socialnämnden drivit flera processer och utredningar för
att analysera äldreomsorgens behov och möjligheter. Under hösten 2013 har
socialnämnden tillsammans med kommunstyrelsen tagit initiativ till att genomföra en
samlad utredning för att genom beslut i kommunfullmäktige fastställa inriktning för
kommunens framtida äldreboende. Med utredningen och inriktningsbeslutet ges
möjlighet att gå vidare med ett genomförande av nödvändiga förändringar för
kommunens äldreboende.

Syftet med utredningen är att utreda och lämna förslag till rimliga alternativ för
kommunens äldreboende där hänsyn skall tas till ekonomi/effektivitet,
befolkningsutveckling och kvalitetskrav.

Målet med utredningen är att ge flera förslag till lösningar för kommunens
äldreboende som är anpassade och optimerade utifrån den åldrande
befolkningsutvecklingen, som ser till att rätta till de boende- och arbetsmiljömässiga
bristerna i lokalerna samt tillgodoser socialförvaltningens lokalbehov för övriga
stödfunktioner.

I utredningen har olika förutsättningar och behov kartlagts samt fem stycken alternativ
tagits fram för hur lokalbehovet inom äldreomsorgen ska hanteras på kort och lång
sikt. Av förutsättningarna framkommer bland annat att antalet äldre kommer att öka
stadigt, fram till åren runt 2030 för att därefter plana ut på en hög nivå enligt
prognosen. För att möta en sådan utveckling har socialförvaltningen bedömt att det
kommer att krävas 60 platser i särskilt boende och åtminstone 18 ytterligare
trygghetsboenden.

Alternativen i utredningen har tagits fram med beaktande av förutsättningarna och
behoven samt belysts utifrån verksamhets- och brukarperspektiv. Alternativen i
utredningen kan sammanfattas på nedanstående sätt.
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Alternativ 1 – Allt äldreboende på Edsgärdet (om- och tillbyggnation) för att kunna
rymma hela socialnämndens behov av äldreboenden och tillhörande kontorslokaler.
Förslaget går ut på att Dals-Eds kommun, tillsammans med Riksbyggen, bildar en
kooperativ hyresrättsförening. Hyresrättsföreningen köper sedan Edsgärdet med
uppdraget att omvandla fastigheten till ett modernt äldreboende. Hagalid upplåts för
Trygghetsboenden och verksamhetslokaler för socialförvaltningens behov.

Alternativ 2 – Allt äldreboende på Edsgärdet (renovering) utifrån befintliga
rumsindelning och lokaler i Edsgärdet och Hagalid. I alternativet skulle äldreboendet
koncentreras till Edsgärdet och trygghetsboende med möjlighet till äldreboende vid
behov i Hagalid.

Alternativ 3 – Allt äldreboende på Hagalid (om- och tillbyggnation) för att kunna
rymma hela socialnämndens behov av äldreboende innehållande 60 platser. Detta
innebär att cirka 3 400 m2 kvarstår på Edsgärdet som därmed skulle kunna byggas om
till Trygghetsboenden.

Alternativ 4 – Äldreboende i både Hagalid och Edsgärdet (ombyggnation) vilket
innebär att särskilt boende och korttidsavdelning samlas i Edsgärdets befintliga
lokalyta och eventuell tillbyggnad. Hagalid byggs om för att användas både för
äldreboende och/eller trygghetsboende beroende på behov samt för
verksamhetslokaler för socialförvaltningens behov.

Alternativ 5 – Nybyggt äldreboende (nybyggnation) på lämplig plats i tätorten.
Hagalid får i alternativet frigöras för behovet av trygghetsboenden och
verksamhetslokaler för socialförvaltningen.

Utredningen har under framtagandet kommunicerats med personal, brukare och
anhöriga. Den 5 februari 2014 genomfördes ett mycket välbesökt informationsmöte
för allmänheten där utredningen med alternativ redovisades samt diskussion fördes
och synpunkter framfördes. Utredningen har sedan årsskiftet varit tillgänglig via
kommunens hemsida och Facebook där möjlighet funnits att framföra synpunkter.

Inför den politiska beredningen av ärendet har yttranden och förslag inkommit från de
politiska partierna och allmänheten.

Förslag till inriktningsbeslut från Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna,
Folkpartiet, utgår från en kombination av alternativ 2 och 4 i utredningen men med
inriktning om en betydligt lägre investeringsvolym än vad som anges i alternativ 4.
Fortsatt utredning behöver göras för att klargöra vad som är möjligt.

Förslag till inriktningsbeslut från socialdemokraterna, utgår från nybyggnation enligt
alternativ 5 vid Sjöstugetomten i första hand och i andra hand alternativ 4.
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Enligt tidplanen ska ett inriktningsbeslut fattas i april 2014. Socialnämnden har därför
2014-02-25 inlett den politiska beredningen genom att överlämnas partiernas förslag
till kommunstyrelsen för att utifrån dessa fortsätta handläggningen för framtagande av
inriktningsbeslut som ska fastställas i kommunfullmäktige. Socialnämnden uppdrog
vidare till förvaltningschef att inkomma med en sammanställning av förvaltningens
lokalbehov.

Beslutsunderlag
Utredningen Framtida lokalbehov för äldreomsorgen i Dals-Ed, 2013-12-17
Yttrande Miljöpartiet, 2013-10-02
Yttrande, 2013-12-21
Yttrande, 2014-02-18
Förslag till inriktningsbeslut, Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna,
Folkpartiet
Socialnämndens protokoll, 2014-02-25 § 23
Förslag till inriktningsbeslut, socialdemokraterna

Yrkanden
Yvonne Simonsson (S) yrkar om ändring av första att-satsen i beslutsförslag till
kommunfullmäktige enligt följande. Kommunfullmäktige beslutar uppdra åt
kommunchefen och berörda tjänstemän att omgående ta fram underlag för
nybyggnation av 52 lägenheter/platser med gemensamhets- och personalutrymme,
som uppfyller myndigheternas krav på ett bra boende och god arbetsmiljö. Ur
ekonomisk synpunkt är detta ett rimligt alternativ som bygger på ett långsiktigt
tänkande om vi ser till demografikurvan och hur utvecklingen ser ut fram till 2030.

Mats Hansson (M) yrkar på beslutsförslag i enlighet arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkanden enligt ovan och finner att
kommunstyrelsen beslutar och lämnar beslutsförslag till kommunfullmäktige enligt
Hanssons yrkande.
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Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar som en följd av förslag till kommunfullmäktige om

följande uppdrag som återredovisas snarast möjligt och senast den 7 maj till
arbetsutskottet.

- Socialnämnden uppdras att genomföra förstudie kring korttidsboende och
rehab gemensamt med andra kommuner samt att en tydlig inventering av
socialnämndens lokalbehov i övrigt genomförs.

- Kommunchefen uppdras att ta fram förslag på extern processledare och
finansiering av fortsatt utredningsprocess som därefter fastställs av
kommunstyrelsen. Kommunchefen uppdras vidare att inleda arbetet med
direktiv med beaktande av inkomna yttranden för den fortsatta processen som
också ska fastställas av kommunstyrelsen.

Beslutsförslag till kommunfullmäktige
- Kommunfullmäktige beslutar om fortsatt utredning med inriktning att

kommunens samlade äldreboende placeras i Edsgärdets lokaler så långt detta
är möjligt utifrån nuvarande fördelning av ytan. Utredningen ska vidare utgå
från att Hagalid byggs om för att tillgodose behoven av trygghetsboende och
socialförvaltningens behov av kontor. Ombyggnationen av Hagalid ska även
möjliggöra att en somatisk avdelning kan öppnas när Edsgärdets lokaler på
längre sikt inte räcker för att tillgodose behovet.

- Efter genomförd utredning där förutsättningarna enligt ovan är klarlagda ska
ärendet återigen behandlas i kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut om hur
kommunens framtida äldreboende ska ordnas.

- Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att ansvara för den fortsatta
utredningsprocessen, projektering, upphandling och genomförande. I ansvaret
ingår att fatta beslut om tydliga direktiv för den fortsatta processen.

Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutsförslaget till kommunfullmäktige och
avser att inkomma med skriftlig reservation innan justering av protokollet.

Expedieras:
SN
Kommunchef
KF
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Reservation socialdemokraterna
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§ 75

Remiss - Förslag till föreskrifter om bärighetsklasser i Västra Götalands län -
Ärendenr: TRV 2014/11710, Dnr 2014-000058.311

Sammanfattning
Remissen avser nya föreskrifter för Västra Götalands län samt upphävande av
Vägverkets föreskrifter om bärighetsklasser i Västra Götalands län. Remissen
omfattar konsekvensutredning och beredningsunderlag samt förslag till föreskrifter.

Beslutsunderlag
Remiss - Förslag till föreskrifter om bärighetsklasser i Västra Götalands län

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslaget. Behov för rättelse i

underlaget föreligger dock när det gäller kommuntillhörighet för väg 2111.

Expedieras:
Trafikverket
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§ 76

Överlåtande av tankbil - Nössemark, Dnr 2014-000071.053

Sammanfattning
Tankbilen som är stationerad i Nössemark, är ålderstigen och har ett kostsamt
underhåll. Bengtsfors kommun har en äldre modell släckbil som de har platsbrist för.
Förslag föreligger från räddningschefen om att placera släckbilen i Nössemark, som
då kan användas vid behov, ock istället överlåta den nuvarande tankbilen i Nössemark
till Moelven Nössemark trä AB. Förslag till avtal på överlåtelsen föreligger.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse räddningschef, 2014-03-06
Överlåtelseavtal tankbil

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att godkänna överlåtelseavtal avseende tankbil till

Moelven Nössemark Trä AB och uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att
underteckna avtalet.

Expedieras:
Räddningschef
KS ordf.
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§ 77

Kallelse till bolagsstämma 2014 i Dalslands Turist AB, Dnr 2014-000082.107

Sammanfattning
Ägarna i Dalslands turist AB kallas till bolagsstämma den 8 april 2014 i Hotell
Dalsland. Kommunstyrelsen har att utse ombud till bolagsstämman.

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen utser Carina Halmberg till ombud vid bolagsstämma för

Dalslands Turist AB den 8 april 2014.

Expedieras:
DTAB
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§ 78

Information till Kommunstyrelsen, Dnr 9230

Kommunstyrelsens ordförande och kommunsekreterare redovisar befolkningsstatistik
för år 2013 och analys.

Kommunstyrelsens ordförande informerar med anledning av fråga från Fahlén vid
föregående sammanträde i kommunstyrelsen 140305 om att båthuset vid Stora Le inte
är låst. Fastighetsförvaltare gör dock bedömningen att det för närvarande inte
föreligger någon rasrisk för byggnaden.
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§ 79

Rapport från Kommunalförbunden, Dnr 14270

Kommunstyrelsens ordförande informerar om att utvärderingen av
Dalslandskommunernas kommunalförbund fortgår.
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§ 80

Anmälan av delegationsbeslut KS 140402, Dnr 22195

Följande delegationsbeslut anmäls:

Fastighets-/ Verksamhetsutvecklare Claes Hellberg
  Tillägg till hyresavtal NU-sjukvården Ambulanscentrum NÄL, ca 15 m2, Ed

1:115 -
 Delegation 2014-11.

  Tillstånd till nyttjande av offentlig plats, Monsterrace och Danstillställning -
       Delegation 2014-20.

Räddningschef Per Sandström
 Sotningsutbildning för egen sotning, förlängning – Delegation 2014-12, 2014-

15, 2014-16 och 2014-18.

Enhetschef Eva Karlsson
 Parkeringstillstånd – Delegation 2014-13, 2014-17 och 2014-19.
 Tillfälliga lokala trafikföreskrifter att gälla på vår- och höstmarknaderna den

26 april och 11 oktober 2014 - Delegation 2014-14.
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§ 81

Meddelande KS 140402, Dnr 22227

Sveriges Kommuner och Landsting
Ny verksamhetsplan för SKL.

Västtrafik AB
Årsredovisning 2013

Dalslands Miljönämnd
Sammanträdesprotokoll 2014-03-06.

Kommunala Pensionärsrådet
Sammanträdesprotokoll 2014-02-03.

Kommunala Handikapprådet  (tillsammans med Bengtsfors)
Sammanträdesprotokoll 2014-02-10.

Diarienr 14/55.232 –  Plan- och byggkontoret
Bygglov för tillbyggnad av affärs- och lagerlokal med ny silo för fastbränsle,
Kårslätt 1:36


