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§ 152 
  
Motion - Ett attraktivt samhälle, Dnr 2011-000287.450 
 
Sammanfattning 
Motion inkom 2011-09-28 från Per-Erik Norlin (S).  
 
I motionen föreslås att: 

- området kring gångvägen runt Lilla Lee röjs upp och snyggas till 
- släntarna mot Lilla Lee röjs 
- slänten mot Stora Lee röjs och snyggas till.  

 
Kommunfullmäktige beslutade 2011-09-28 § 69 att remittera motionen Ett attraktivt 
samhälle till kommunstyrelsen för beredning som i sin tur uppdrog åt VA/Gatuchef att 
i samråd med AME-chefen utreda ärendet och inkomma med förslag till motionssvar 
samt vilka eventuella konsekvenser förslaget ger. VA/Gatuchefen uppmanas vidare att 
i utredningen beakta möjligheten till alternativa röjningsformer genom t ex betesdjur.  
 
VA/Gatuchefen har 2012-09-24 inkommit med skrivelse i ärendet.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2012-10-31 § 143 att bordlägga ärendet till nästa 
sammanträde. Vid dagens sammanträde i kommunstyrelsen informerar AME-chef om 
röjning av träd och sly som bedrivs i enlighet med gällande Trädvårdsplan.  
 
Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen enligt följande: 
Arbetsmarknadsenheten röjer områdena kring gångvägen runt Lilla Lee samt 
slänterna mot Stora och Lilla Lee enligt antagen trädvårdsplan och 
skogsbruksplan.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Expedieras: 
KF 
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§ 153 
  
Bokslut 2012 - Åtgärder inklusive ombudgeteringar 2013, Dnr 2012-000338.042 
 
Sammanfattning 
Utifrån perspektivet att investeringsprojekten löper över årsskiftet så har respektive 
projektansvarig på begäran inkommit med en prognos för 2012 avseende anslagna 
medel för investeringar samt prioriteringar av dessa inklusive kommentarer. Dessa 
finns sammanställda i bifogade dokument.   
 
Sammanställningen visar att utfallet per 2012-12-04 uppgår till 7.681.012 kr 
mot helårsbudget på 15.164.000 kr. Prognosen för helåret uppgår till 8.814.032 
kr (inklusive ej nyttjad objektsreserv på totalt 2.645.000 kr) vilket ger en positiv 
avvikelse för helåret på 6.349.968 kr. Av dessa föreslås 6.350.054 kr att 
överföras till 2013. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att totala avvikelsen mot budget i upprättad prognos 
på totalt 6.350.000 kr fördelas enligt följande: 

 
• Plan- och byggnadsnämnden tilldelas 24.000 kr som ett tilläggsanslag i 2013 

års investeringsbudget enligt prognos för 2012 
• FOKUS-nämnden tilldelas 204.500 kr som ett tilläggsanslag i 2013 års 

investeringsbudget enligt prognos för 2012 
• Socialnämnden tilldelas 430.000 kr som ett tilläggsanslag i 2013 års 

investeringsbudget enligt prognos för 2012 
• Kommunstyrelsens Teknik & Service tilldelas 100.000 kr i tilläggsanslag i 

2013 års investeringsbudget enligt prognos för 2012 
• Kommunstyrelsen tilldelas 2.846.500 kr som ett tilläggsanslag i 2013 års 

investeringsbudget enligt prognos för 2012 
• Objektsreserv under KS tilldelas 2.745.000 kr som ett tilläggsanslag i 2013 års 

investeringsbudget enligt prognos för 2012 
• Ekonomichefen ges rätt att justera ovanstående tilläggsanslag med 

mellanskillnaden mellan nuvarande prognos och verkligt utfall i samband med 
att böckerna stängs för 2012 

 
 
 
Expedieras: 
Ekonomichefen 
Samtliga nämnder 
 
 

 



Dals-Eds kommun  Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen  2012-12-05 
 
 

   
Ordförandes signatur………………………. Justerandes signatur ……………………….. 
   
  4(29) 

 

§ 154 
  
Kommunens budgetprocess och ekonomiska styrprinciper, Dnr 2012-000323.041 
 
Sammanfattning 
I samband med att kommunstyrelsen 2012-10-31 § 134 behandlade budget 2013 med 
tillhörande planer 2014-2015, beslutade kommunstyrelsen att genomföra en översyn 
av kommunens budgetprocess och ekonomistyrning inför kommande år för att 
därigenom skapa ökad tydlighet kring ansvar och förväntningar under processen.   
 
Underlag föreligger vid dagens sammanträde för förslag till förändrad budgetprocess 
och styrning i enlighet med beslut ovan. Sammanfattningsvis innebär förändringen att 
processen tidigareläggs och budget med skattesats beslutas innan sommaren samt att 
nämnderna därefter under hösten har att utifrån respektive nämndsram, upprätta egen 
driftsbudget som beslutas i nämnden med redovisas till kommunfullmäktige i 
november.  
 
Beslutsunderlag 
Budgetprocess Dals-Eds kommun, 2012-11-27 
Styrprinciper för Dals-Eds kommun, antagen 2004-12-15 § 115 och godkänd efter 
översyn i kommunfullmäktige 2008-12-17 § 131 
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2012-11-14 § 207 
 
Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreslagen förändring av 
budgetprocessen enligt ovan från och med år 2013. 

 
- Kommunstyrelsen uppdrar åt ekonomichef att utifrån beslut enligt ovan göra 

en översyn av styrdokumentet Styrprinciper för Dals-Eds kommun och 
inkomma med förslag på eventuell revidering av dokumentet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedieras: 
Ekonomichef 
Samtliga nämnder 
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§ 155 
  
Budgetberedning 2014 - Plan för perioden 2015-2016, Dnr 2012-000324.041 
 
Sammanfattning 
Ekonomichef upprättar inför årets budgetprocess en tidsplan över erforderliga 
avstämningar och beslut under processen. Inför nästa års budgetprocess är tidsplanen i 
några delar förändrad jämfört med föregående år genom att budgetprocessen delvis 
förändras i enlighet med beslut i kommunstyrelsen 2012-10-31 § 134 om en översyn 
av kommunens budgetprocess.  
 
Förslag till tidsplan föreligger vid dagens sammanträde.  
 
Beslutsunderlag 
Tidsplan budgetprocessen 2014 och plan för perioden 2015-2016, ekonomichef 
 
Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen godkänner föreliggande förslag till tidsplan för 
Budgetprocessen 2014 och plan för perioden 2015-2016.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedieras: 
Ekonomichef 
Samtliga nämnder 
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§ 156 
  
Beredningsprocess för kommunens övergripande mål, Dnr 2012-000325.100 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges budget inklusive kommunens övergripande mål utgör Dals-Eds 
kommuns övergripande styrdokument och syftar till att styra utvecklingen av 
kommunen. Budget och mål vänder sig i första hand till Dals-Eds kommuns nämnder 
och styrelser vilket innebär att de övergripande målen ska konkretiseras och omsättas i 
praktik av nämnder och styrelser. Kommunens övergripande mål kompletteras med 
kommunens modell för samverkan och dialog mellan nämnder och styrelser. 
Modellen syftar till att främja hela-kommunen perspektivet hos nämnder och styrelser 
och stärka samverkan i budgetarbetet.  
 
Visioner och målen sammanställs i två dokument benämnt Utvecklingsplan för Dals-
Eds kommun samt Kommunövergripande mål för Dals-Eds kommun. I 
utvecklingsplanen finns kommunens vision och utvecklingsområden för 
mandatperioden. Kommunens övergripande mål, nämnd- och verksamhetsmål följs 
upp och revideras årligen medan utvecklingsplanen ska vara varaktig över längre tid 
och gälla för hela mandatperioden. 
 
Från och med budgetarbetet 2010 har kommunens övergripande mål behandlats i 
kommunfullmäktige i samband med beslut om budgetramar. Detta i syfte att utifrån 
de av kommunfullmäktige antagna övergripande målen möjliggöra för nämnder och 
styrelser att i god tid under hösten ange egna verksamhetsmål som arbetas in i 
budgeten.  
 
Kommunstyrelsen har 2011-03-02 § 30 godkänt en ny struktur vad gäller målarbetet 
för innevarande mandatperiod. Syftet med den nya strukturen är att skapa en tydligare 
struktur och styrning, uppnå en tydlighet från utvecklingsplan till ansvarig tjänsteman, 
tydligare beställning från kommunfullmäktige till nämnderna samt mer fokus på all 
verksamhet inte bara kommunledningsfrågor.  
 
Kommunstyrelsen har även 2012-10-31 § 134, beslutat genomföra översyn av 
kommunens budgetprocess och ekonomistyrning inför kommande år för att 
därigenom skapa ökad tydlighet kring ansvar och förväntningar under processen.  
Översynen redovisas för kommunstyrelsen 2012-12-05 med bland annat förslag om 
ett tidigareläggande under året av hela budgetprocessen och ett tydligare ansvar på 
respektive nämnd för sin budget.  
 
I Dals-Eds kommun har beredning och beslut av målen fungerat på följande sätt. 
Nämnds- och verksamhetsmål sammanställs och godkänns av respektive nämnd. När 
det gäller de övergripande målen och beställningarna från kommunfullmäktige har 
dessa tagits fram av kommunstyrelsens arbetsutskott och därefter slutligen beslutats  
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forts. § 156 
 
av kommunfullmäktige. Detta har gjort att fullmäktige kommit in relativt sent i 
processen och när det redan funnits ett konkret och genomarbetat underlag. Mål och 
riktlinjer för verksamheten finns som p.1 kommunallagen 3 kap. 9 § över fullmäktiges 
uppgifter och det är därför viktigt att fullmäktige har god insyn i de övergripande 
målen och därmed kan styra verksamheten på ett tydligt och medvetet sätt. Förslag 
föreligger därför om en förändring av beredningen av kommunens övergripande mål. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kommunsekreterare, 2012-11-08 
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2012-11-14 § 209 
 
Beslutsförslag 

- Följande förändring genomförs av beredningen av kommunens övergripande 
mål; 

 
- Kommunfullmäktige beslutar att inom sig utse en parlamentarisk beredning 

som tar fram förslag till kommunens övergripande mål och beställningar till 
nämnderna. Beredningen sammanträffas för ett första möte den 15 januari 
2013 kl. 13.00. Förslag till övergripande mål och beställningar redovisas 
därefter till kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 februari men allra senast 
till kommunstyrelsens sammanträde den 6 mars för att målen och 
beställningarna ska kunna utgöra en del av styrningen inför budgetberedningen 
under våren 2013.  

 
- Den parlamentariska fördelningen av fullmäktiges beredning av ärendet ska 

vara enligt följande: 
 

Centern, 2 platser 
    Socialdemokraterna, 2 platser 
    Moderaterna, 1 plats 
    Miljöpartiet, 1 plats 
    Sjukvårdspartiet, 1 plats 
    Folkpartiet, 1 plats 
    Kristdemokraterna, 1 plats 
 
    Varje parti uppdras att utse representanter utifrån antal platser och beredningen 
    utser inom sig en ordförande.  
 

 
Expedieras: 
KF 
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§ 157 
  
Förslag till bildande av naturreservatet Bengtsviken i Dals-Eds kommun, Dnr 
2012-000315.265 
 
Sammanfattning 
Länsstyrelsen har översänt förslag på beslut om föreskrifter, avgränsningar och 
skötselplan för naturreservatet Bengtsviken, Dals-Eds kommun. Naturreservatet 
planeras bli ca 50 ha och är beläget ca 14 km norr om Dals-Ed på östra sidan av Stora 
Lee med gräns mot Bengtsvikevattnet. Eventuella synpunkter ska inlämnas senast den 
5 december 2012.  
 
Dalslands miljökontor har 2012-11-13 yttrat sig i ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
Förslag till bildande av naturreservatet Bengtsviken i Dals-Eds kommun, 
Länsstyrelsen Västra Götalands Län, 2012-10-24 
Yttrande Dalslands miljökontor, 2012-11-13 
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll, 2012-11-14 § 199 
 
Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslaget men genom att området 
undantas för produktion uttrycks förhoppning om att området ändå kan tas 
tillvara och bidra till förutsättningar för tillväxt på andra sätt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedieras: 
Länsstyrelsen 
Dalslands miljökontor 
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§ 158 
  
Utredning arvode och ersättningar förtroendevalda, Dnr 2011-000020.003 
 
Sammanfattning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2011-01-12 § 13 initierades ärende om en 
översyn av arvode och ersättningar till förtroendevalda. Behovet har aktualiserats efter 
frågeställningar om resetidsersättning, schablon om förlorad arbetsförtjänst, 
obligatoriska förmåner enligt kommunallagen, jämförelser med andra kommuner 
gällande nämndsordförandearvodet samt inkommen begäran från förtroendevald om 
rätten till ersättning för förlorad arbetsinkomst gällande deltidsanställda.  
 
Efter att kommunkansliet genomfört en första allmän översyn av arvodesreglementet 
beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-02-09 § 34 att tillsätta en 
parlamentarisk grupp med representanter från samtliga partigrupper med uppdrag att 
bereda ärendet med fokus på aspekterna enligt ovan.  
 
Den parlamentariska gruppen lämnade sin beredning till kommunstyrelsen och 
ärendet behandlades i kommunfullmäktige 2011-06-15 § 45. Kommunfullmäktige 
beslutade dock att återremittera ärendet om arvode och ersättningar för kommunens 
förtroendevalda till kommunstyrelsen med motiveringen att finansieringsförslag 
avseende förändringen av nämndsordförandearvodena ska tydliggöras samt vilka 
konsekvenserna blir av pensionsförmånerna för förtroendevalda. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott remitterade 2011-09-14 ärendet vidare till den parlamentariska gruppen 
för beredning och beslutsförslag.  
 
Parlamentariska gruppen samlades för sammanträde 2011-09-14 men överenskom om 
att ytterligare underlag behövde sammanställas kring pensioner till förtroendevalda 
och konsekvenser vid en förändring av ordförandearvodet enligt förslaget. KPA 
pension sammanställde en utredning kring Pension till förtroendevalda som föredrogs 
vid kommunstyrelsens sammanträde 2012-08-15 och till vilket representanterna i den 
parlamentariska gruppen inbjöds till.  
 
När det gäller pensioner till förtroendevalda beslutade kommunfullmäktige 2004-02-
15 § 9 att det av kommunförbundet framtagna dokumentet Bestämmelser om pension 
och avgångsersättning för förtroendevald, ska gälla för förtroendevald som innehar 
uppdrag efter 2002-12-31. Av bestämmelserna framgår bland annat att de gäller för 
förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § Kommunallagen och som fullgör uppdrag hos 
kommunen: 

a) på heltid, eller 
b) på betydande del av heltid.  

 
När det gäller punkt b, avgör den enskilda kommunen vad som avses med ”betydande 
del av heltid”.  
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forts. § 158 
 
I enlighet med utredning från KPA förtydligas vidare att uppdragen som 
nämndsordförande inte bör betraktas som en del av en tjänst och kan därmed inte 
omfattas av semesterlagen. Ledighet tas ut när det är möjligt utifrån uppdraget. 
Arvodet kan utbetalas en gång per månad och till respektive arvode tillkommer 
arbetsgivaravgift om 31,4 %.   
 
Med utredning och föredragning enligt ovan har den parlamentariska gruppen lämnat 
kompletterande underlag för vidare beredning i kommunstyrelsen.  
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse kommunsekreterare, 2011-04-18 
Kommunstyrelsens protokoll 2011-06-01 § 87 
Kommunfullmäktige protokoll, 2011-06-15 § 45 
Pension för förtroendevalda i Dals-Eds kommun, KPA pension 
Utredning, pension för förtroendevalda, KPA pension 
 
Yrkanden 
Monica Sandström (S) yrkar att arvodet för nämndsordföranden ska beräknas från en 
gemensam utgångspunkt, antingen från 35 000 kronor i månaden eller 30 000 kronor i 
månaden, samt att uppdraget som vice ordförande i kommunstyrelsen ska omfatta 50 
% av en tjänst.  
 
Mats Hansson (M) yrkar bifall arbetsutskottets förslag.  
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena enligt ovan och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt Hanssons (M) yrkande.  
 
Omröstning begärs och ska verkställas. 
  
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för bifall till Mats Hanssons yrkande.  
Nej-röst för bifall till Monica Sandströms yrkande.  
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forts. § 158 
 
Omröstningsresultat 
Med 7 ja-röster för bifall till Hanssons yrkande mot 4 nej-röster för bifall till 
Sandströms yrkande beslutar kommunstyrelsen i enlighet med Hanssons yrkande.  
 
Ledamot/tjänstgörande 
ersättare 

 
Ja- röst 

 
Nej-röst 

Avstår från att 
rösta 

Åke Jansson (C) X   
Ture Olsson (C)  X   
Eva A Johansson (C) X   
Per-Erik Norlin (S)  X  
Carina Halmberg (S)  X  
Yvonne Simonsson (S)   X  
Monica Sandström (S)   X  
Andreas Nilsson (M)  X   
Mats Hansson (M) X   
Tommy Olsson (KD) X   
Martin Carling (C) X   
Summa 7 4  

 
Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att inte föreslå revidering av arvodesreglementet 
utifrån inkommen begäran om att deltidsanställd ska erhålla samma ersättning 
som motsvarar förlorad arbetsinkomst även om vederbörande vid tillfället för 
det politiska uppdrag inte skulle ha arbetat. Detta innebär att 
arvodesreglementet medger att rätt till ersättning endast gäller ersättning för 
faktisk förlorad arbetsinkomst i samband med det aktuella politiska uppdraget. 

 
Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige beslutar utifrån utredning och beredning i den 
parlamentariska gruppen om följande förändringar när det gäller arvode och 
ersättningar till förtroendevalda.  

 
1. Att revidera arvodesreglementet så att även schablonbeloppet för 

förtroendevaldas rätt till ersättning för faktiskt förlorad arbetsinkomst 
indexuppräknas enligt förändringarna i Arbetskostnadsindex för arbetare och 
tjänstemän inom privat sektor (AKI). Indexuppräkning ska ske från 2008 och 
framåt.  

 
2. Att förtydliga arvodesreglementet så att rätten för förtroendevalda 

framkommer avseende ersättning för förlorad arbetsinkomst för tiden som 
åtgår för resor till och från arbetet i samband med sammanträden. 
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forts. § 158 
 

3. Att förtydliga arvodesreglementet genom att de obligatoriska förmånerna 
enligt kommunallagen när det gäller rätten till ersättning för reskostnader för 
person med funktionshinder samt ersättning för kostnad för barntillsyn, upptas 
i reglementet. 

 
4. Uppdragen som ordförande för fokusnämnden, socialnämnden, plan- och 

byggnadsnämnden samt kommunstyrelsens vice ordförande ska från och med 
den 1 januari 2013 betraktas som ett uppdrag där samtliga berättigade 
ersättningar enligt arvodesreglementet och kommunallagen innefattas. 
Ersättning för semester inbegrips i arvodet.  

 
5. Arvodet för respektive uppdrag som nämndsordförande ska uppräknas med 4,5 

% som avsätts för eget pensionssparande. Detta gäller under förutsättning att 
det sammanlagda uppdraget är mindre är 60 %. Arvodet utbetalas månadsvis 
under hela året.  

 
6. Pensionsbestämmelserna Bestämmelser om pension och avgångsersättning för 

förtroendevald, antaget av kommunfullmäktige 2004-02-25 § 9 gäller för 
förtroendevald som avses i 4 kap 1 § Kommunallagen och som fullgör 
uppdrag hos kommunen på heltid eller på betydande del av heltid, vilket för 
Dals-Eds kommun är 60 %.  

 
7. Finansieringen av det förändrade arvodet för nämndsordförande ska hanteras 

inom respektive nämnds ordinarie budget.  
 
8. Arvodet för nämndsordföranden ska beräknas från 35 000 kronor i månaden 

och för kommunstyrelsens vice ordförande 30 000 kronor i månaden. Samtliga 
arvoden ska indexberäknas via förändringarna i Arbetskostnadsindex för 
arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI).  

 
9. Följande omfattning ska gälla för respektive nämndsordförande: 

• Fokusnämnden: 50 % av en heltid 
• Socialnämnden: 50 % av en heltid 
• Plan- och byggnadsnämnden: 25 % av en heltid 
• Kommunstyrelsens vice ordförande: 40 % av en heltid 

 
      Kommunsekreterare uppdras att revidera arvodesreglementet i enlighet med 

ovanstående beslut. 
 
Expedieras: 
KF 
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§ 159 
  
Handläggning av vindkraftsärenden Dals-Eds kommun, Dnr 2011-000028.370 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige i Dals-Ed antog i december 2010, sin del av Vindbruk Dalsland, 
som ett tillägg till kommunens översiktsplan. Utgångspunkten för planen har varit att 
Dalsland vill ha vindkraft och att den ska kunna byggas på lämpliga platser i 
landskapet, med både goda vindförutsättningar och beaktande av landskapets värden 
för natur, kultur och turism.  
 
Syftet med planen är att peka ut de lämpligaste områdena för vindkraftsparker och 
markera var det inte är lämpligt med vindkraft. Planen ska också syfta till att förenkla 
för beslutsfattare, allmänhet och exploatörer i kommande beslutsprocesser. Planens 
mål är att bidra till att det nationella målet om vindkraftsutbyggnad uppfylls genom en 
hållbar utbyggnad av vindkraften.  
 
I syfte att hantera de olika förfrågningar om etablering av vindkraft som inkommer till 
kommunen på ett professionellt och effektivt sätt och eftersom det är flera aktörer 
inblandade, beslutade kommunstyrelsen 2011-03-02 § 28 att godkänna särskilda 
rutiner för handläggning av vindkraftsärenden Dals-Eds kommun.  
 
Efter det att planen samt rutiner för handläggning antagits har intresset för nya 
etableringar fortsatt varit stort. Exploateringskoordinator har med anledning av detta 
inkommit med en skrivelse till kommunstyrelsen om behovet av stöd i kontakter med 
fortsatta intressenter.  
 
Beslutsförslag 
Rutiner för handläggning av vindkraftsärenden Dals-Eds kommun 
Vindbruksplan Dalsland 
Kommunfullmäktige protokoll 2012-03-20 § 18 
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2012-11-14 § 203 
 
Kommunstyrelsens beslut 
- Kommunstyrelsen ser ingen anledning att föreslå förändringar i tidigare 

ställningstaganden eller styrdokument. Kommunstyrelsen hänvisar till gällande 
vindbruksplan och beslut i kommunfullmäktige 2012-03-20 § 18.  

 
- Kommunstyrelsen uppdrar till exploateringskoordinator att göra en översyn av 

handläggningsrutinerna och föreslå eventuella förändringar till 
kommunstyrelsen.  

 
Expedieras: 
Exploateringskoordinator 
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§ 160 
  
Anmälan att bygga vindkraftverk på Töftedals-Bön 1:5, Dals-ED, Dnr 2011-
000314.212 
 
Sammanfattning 
Plan- och byggnadsnämnden har tillsammans med Dalslands miljönämnd inkommit 
till kommunstyrelsen med en remiss avseende ansökan om bygglov samt inlämnad 
anmälan enligt miljöbalken för uppförande av 4 stycken vindkraftverk på fastigheten 
Töftedals-Bön 1:5.  
 
Som remissinstans har kommunstyrelsen beretts möjlighet att yttra sig över ansökan 
om bygglov enligt 9 kap 25 § Plan- och bygglagen och enligt 19 kap 4 § Miljöbalken.  
Eventuella synpunkter ska senast den 16 november inkommit till plan- och 
byggnadsnämnden.  
 
Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen hänvisar för den fortsatta handläggningen till kommunens 
vindbruksplan samt till kommunfullmäktiges beslut 2012-03-20 § 18 om att 
för kommande ställningstaganden vara mycket restriktiv för 
vindkraftsutbyggnad inom övriga områden och prioritera utbyggnad inom 
lämpliga områden i enlighet med vindbruksplanen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedieras: 
PBN 
 
 

 



Dals-Eds kommun  Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen  2012-12-05 
 
 

   
Ordförandes signatur………………………. Justerandes signatur ……………………….. 
   
  15(29) 

 

§ 161 
  
Energi- och klimatplan 2012-2014, Dnr 2012-000218.370 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antog nuvarande plan 2009-02-18. Planen som togs fram i 
samverkan med projektet Innovative Thinking, löper från 2008 till och med 
2011. Gällande lag föreskriver att kommunerna skall ha en energiplan. Planen 
behöver nu revideras och uppdateras.  
 
Kommunen deltar i ett av Energimyndigheten finansierat projekt, 
Energieffektiva kommuner, som löper till och med 2014. I projektet tas det fram 
en strategi innehållande en nulägesanalys, indikatorer och handlingsplan. En 
lokal energigrupp ansvarar för projektet och redovisar härmed förslag till ny 
energi- och klimatplan, 2012-2014. I den nya planen finns även beaktat mål för 
omställning till förnyelsebar energi.  
 
Beslutsunderlag 
Energi- och klimatstrategi, 2012-2014 
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2012-11-14 § 197 
 
Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige beslutar att anta Energi- och klimatstrategi 2012-2014 för 
Dals-Eds kommun.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedieras: 
KF 
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§ 162 
  
Delårsrapport 2012-01-01 - 2012-06-30 - Fyrbodals Kommunalförbund, Dnr 
2012-000314.042 
 
Sammanfattning 
Delårsrapport 120101-120630 samt revisionsberättelse för Fyrbodals 
kommunalförbund föreligger. 
 
Förbundet uppvisar ett överskott för det första halvåret 2012 med cirka 62 000 kronor. 
 
Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige beslutar godkänna delårsrapport 120101-120630 för 
Fyrbodals kommunalförbund och lägga densamma till handlingarna. 

 
 
Jäv 
Martin Carling (C) och Per-Erik Norlin (S) anmäler jäv och deltar inte i 
handläggningen av ärendet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedieras: 
KF 
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§ 163 
  
Driftsavtal Bergslätt, Dnr 2012-000266.290 
 
Sammanfattning 
Nytt driftsavtal med Eds FF gällande nyttjande, drift och underhåll av Bergslätts 
idrottsanläggning, stenmjölsplanen och isplanen vid Hagaskolan föreligger. Avtalet 
innebär att föreningen driver hela anläggningen Bergslätt IP och i sin tur står för drift, 
grundläggande underhåll, skötsel, uthyrning m.m. Även förslag om avtal av drivmedel 
föreligger.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade 2012-10-17 § 158 ärendet till teknisk 
chef för yttrande kring förslaget till driftsavtal samt överlämna åt budgetberedningen 
att beakta förslaget till investeringsram.  
 
Yttrande från teknisk chef och exploateringskoordinator föreligger.  
 
Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen godkänner förslag till driftsavtal och förnyelse av avtal 
kring inköp av bränsle till Bergslätt. Kommunstyrelsen beslutar vidare att 
lägga en investeringsram under KS teknik för 2013 om 100 000 kronor för 
upprustning av byggnaderna på Bergslätts IP. Finansiering ska ske genom 
ombudgetering av medel ur KS objektsreserv från 2012.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedieras: 
Exploateringskoordinator 
Teknisk chef 
Ekonomichef 
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§ 164 
  
IT-infrastrukturplan för Dals-Eds kommun, Dnr 2012-000320.005 
 
Sammanfattning 
Dals-Eds kommun har det senaste året aktivt arbetat för att kommunens yta ska täckas 
av fiberföreningar. Dessa fiberföreningar ska se till att glesbygden får goda digitala 
kommunikationsmöjligheter. Efter att fiberföreningar nu har bildats i samtliga 
landsbygdsdelar av kommunen, så ska via bidrag och egen investering den så kallade 
stamfibern anläggas. Stamfibern ska sammanbinda kommunens olika delar och via 
denna fiber ska fiberföreningarna kunna få sina datatjänster levererade från vald 
operatör.  
 
Dals-Eds kommun ansöker om medel för bredbandsstöd från Västra 
Götalandsregionen och en första förutsättning för bidragen är att kommunen antagit 
en IT-infrastrukturplan. Föreliggande förslag till plan har kommunicerats med 
regionen. Enligt regionens regler för bredbandsstöd så ska IT-infrastrukturplanen 
ligga publicerad på VGRs hemsida i 4 veckor och därefter fattar regionen beslut om 
att godkänna både planen och ansökan om bredbandsstöd.  
 
Kommunstyrelsen har nu att för sin del godkänna IT-infrastrukturplan för Dals-Eds 
kommun.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse IT-chef, 2012-11-08 
IT-infrastrukturplan för Dals-Eds kommun 
 
Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen godkänner IT-infrastrukturplan för Dals-Eds kommun.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Expedieras: 
IT-chef 
 
 

 



Dals-Eds kommun  Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen  2012-12-05 
 
 

   
Ordförandes signatur………………………. Justerandes signatur ……………………….. 
   
  19(29) 

 

§ 165 
  
Sammanträdestider 2013 och kungörelse av kommunfullmäktiges 
sammanträden, Dnr 2012-000299.006 
 
Sammanträdestider för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige föreslås enligt 
nedan.  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott info, onsdag  
27 februari, 27 mars, 24 april, 5 juni, 4 september, 2 oktober, 30 oktober, 11 december 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, onsdag 
16 januari, 13 februari, 13 mars, 10 april, 8 maj, 19 juni, 21 augusti, 18 september, 16 
oktober, 13 november  
 
Kommunstyrelsen, onsdag  
6 februari, 6 mars, 3 april, 30 april, 29 maj, 14 augusti, 11 september, 9 oktober,  
6 november, 4 december 
 
Kommunfullmäktige, onsdag 
20 februari, 20 mars, 17 april, 22 maj, 12 juni, 28 augusti, 25 september, 23 oktober, 
20 november, 18 december 

 
Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar godkänna ovanstående sammanträdestider för 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott samt 
kommunstyrelsens arbetsutskott info, 2013.  

 
Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige beslutar godkänna ovanstående sammanträdestider 2013 
samt att kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden skall ske i 
Dalslänningen, på kommunens hemsida samt sättas upp på anslagstavlan på 
kommunkontoret i Dals-Eds kommun.  

 
 
 
 
 
 
Expedieras: 
Kommunkansliet 
KF 
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§ 166 
  
Föreskrifter om avfallshantering för Dals-Eds kommun - Inledande 
bestämmelser, Dnr 2012-000321.450 
 
Sammanfattning 
Entreprenadavtalet för renhållning och slamtömning löper ut 2013-10-31. Direktionen 
för Dalslandskommunernas kommunalförbund har beslutat att Bengtsfors kommun 
ska leda processen med att ta fram en gemensam avfallsplan och nya 
renhållningsföreskrifter samt utifrån det genomföra en samordnad upphandling för 
fyra Dalslandskommuner. Tidigare i år har Bengtsfors och Dals-Eds kommuner 
gemensamt upphandlat mottagning av avfall i två fraktioner; lättnedbrytbart biologiskt 
avfall och brännbart avfall. Avtalstiden är 2013-06-01 – 2016-05-31.  
 
En arbetsgrupp med representanter för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och 
Melleruds kommuner har tagit fram förslag på nya renhållningsföreskrifter som ska 
ersätta gällande renhållningsordning från 2004. Föreskrifterna består av dels ett 
huvuddokument som är gemensamt för de fyra kommunerna och dels bilagor som är 
specifika per kommun.  
 
Kommunstyrelsen har att besluta om utställning av renhållningsföreskrifterna i fyra 
veckor och därefter kan föreskrifterna antas i kommunfullmäktige.  
 
Arbetet med avfallsplanen har ännu inte påbörjats. När det gäller upphandlingen så 
kommer en konsult att upprätta ett förfrågningsunderlag som ska ut på anbudsräkning. 
Renhållningsavtalet kommer att löpa på sju år med en större avstämning efter tre år.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse teknisk chef, 2012-10-24 
Renhållningsföreskrifter – förslag inkl. bilagor, 2012-11-13 
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2012-11-14 § 205 
 
Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen godkänner redovisat upplägg för avfallshantering och 
renhållning enligt ovan och uppdrar till teknisk chef att genomföra processen. 

  
- Kommunstyrelsen beslutar vidare om utställning av förslag till 

renhållningsföreskrifter inklusive bilagor under fyra veckor, samordnat med de 
övriga Dalslandskommunerna. När utställningen är genomförd uppdras åt 
teknisk chef att ta initiativ till att en dialog genomförs med övriga kommuner 
på en politisk nivå kring inkomna synpunkter.  

 
Expedieras: 
Teknisk chef 
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§ 167 
  
Kommunsamverkan VA-verksamheten - Västvatten AB, Dnr 2012-000332.340 
 
Sammanfattning 
Teknisk chef och konsult Frans Wallebäck Sweco, informerar om Västvatten AB som 
är en samverkan av VA-verksamheten i Färgelanda, Munkedal och Uddevalla 
kommuner i bolagsform. Målsättningen med samverkan är att åstadkomma ett 
effektivare resursutnyttjande och högre kompetens av VA-verksamheten. Fler 
kommuner har uttryckt intresse av att delta i samverkan och bolaget har även öppnat 
för en större dimension.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2012-11-14 § 212 åt teknisk chef att till 
nästa sammanträde i kommunstyrelsen den 5 december 2012 redovisa ett underlag 
med beslutsförslag kring samverkan inom VA med andra kommuner samt uppdrag 
om att ta fram förslag till en VA-plan och strategi för kommunens framtida 
ambitionsnivå när det gäller VA-området.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse teknisk chef, 2012-11-27 
 
Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att genomföra en översyn av möjligheterna och 
förutsättningarna för en samverkan inom VA med andra kommuner inom 
ramen för bolagsformen Västvatten AB. Teknisk chef uppdras följande: 

 
1. att inleda en dialog med Västvatten AB och inbjuda representanter för 

bolaget till kommunstyrelsens sammanträde i februari 2013.  
 

2. att genomföra en utredning kring samverkan där samtliga konsekvenser 
ekonomiskt, organisatoriskt och ur ett kundperspektiv framgår som ska 
utgöra underlag inför en eventuellt kommande ansökan under hösten 2013 
för att därigenom möjliggöra målsättning om ett delägarskap från och med 
den 1 januari 2014. 

 
3. att upprätta en tidsplan för processen enligt ovan under 2013.  

 
- Kommunstyrelsen uppdrar vidare åt teknisk chef att under våren 2013 ta fram 

förslag till en VA-plan och strategi för kommunens framtida ambitionsnivå när 
det gäller VA-området. 

 
Expedieras: 
Teknisk chef 
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§ 168 
  
Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed, Dnr 2011-000133.291 
 
Sammanfattning 
Sedan 2008 har lokalbehoven för skola och barnomsorg varit under översyn i form av 
flera utredningar och processer. Vid kommunstyrelsens sammanträde 2012-05-09 § 54 
redovisade teknisk chef och förvaltningschef för Fokus uppdrag enligt tidigare beslut i 
kommunstyrelsen 2011-11-29 § 200. Redovisningen byggde på tre olika alternativ för 
ombyggnad av Hagaskolan som i olika mån uppfyllde intentionerna i uppdraget.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2012-05-09 § 54 uppdra åt förvaltningschef FOKUS att 
utifrån de tre redovisade alternativen enligt ovan upprätta ett underlag innehållande: 
 

1. konsekvensanalys av alternativen (en tydlig beskrivning av vad 
respektive alternativ leder till för effekter såväl pedagogiskt, 
organisatoriskt som arbetsmiljö- och driftsmässigt samt eventuella 
behov av kompletterande investeringar) 

 
2. beräkning för genomförande av etapp 2 (ombyggnad för en 

sammanhållen F-9 skola samt en konsekvensanalys enligt ovan) 
 

3. ombyggnation och underhåll av Snörrumskolan (dels de nuvarande 
underhålls- och uppvärmningsbehoven och dels de åtgärder som krävs 
i det fall som all förskoleverksamhet ska hanteras på Snörrumskolan)  

 
Kommunstyrelsen beslutade vidare att överlämna åt FOKUS-nämnden att utifrån 
förvaltningschefens underlag, besluta om den fortsatta beredningen och förankringen 
av ärendet genom en kommunikationsplan gentemot berörda parter samt därefter 
återkomma till kommunstyrelsen med ett förslag till beslut baserat på FOKUS-
nämndens bedömning som facknämnd av skolans framtida behov. FOKUS-nämndens 
förslag till beslut ska vara av den karaktären att kommunstyrelsen kan använda 
förslaget som underlag för projektering, upphandling och genomförande, under 
förutsättning att erforderlig finansiering kan uppnås. Kommunstyrelsen önskade 
vidare att FOKUS-nämnden genomför en informationsinsats kring vad en F-9 skola 
innebär och på vilka sätt den kan organiseras. 
 
Efter kommunstyrelsens beslut ovan har tidigare förvaltningschefen avslutat sin 
anställning. Kommunchefen har därför under hösten arbetat vidare med uppdraget 
enligt ovan och redovisar vid dagens sammanträde en utredning med förutsättningar 
och fem stycken alternativ för att anpassa och optimera skolans och barnomsorgens 
lokaler utifrån nuvarande och kommande behov.   
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forts. § 168 
 
Kommunchefen presenterade utredningen vid kommunfullmäktiges sammanträde 
2012-11-21 och därefter har den varit tillgänglig att ta del av och lämna synpunkter 
för allmänheten via kommunens hemsida och facebook. Utredningen kommer även att 
redovisas för berörda parter i enlighet med utredningens kommunikationsplan och vid 
ett informationsmöte för allmänheten den 16 januari 2013. Målsättningen är att 
kommunstyrelsen kan fatta beslut i ärendet under april 2013 och att detta beslut 
föregås av beredning inom partigrupper och fokusnämnden.  
 
Kommunstyrelsen har att vid dagens sammanträde ta ställning till den fortsatta 
beslutsprocessen av ärendet. Fokusnämnden beslutade 2012-08-29 § 56 att kvarstå vid 
bedömning och viljeinriktning från 2010-06-23 nämligen en samlad grundskola och 
färre förskolor med fler avdelningar som mest lämpligt utifrån kvalitetssynpunkt och 
för att undgå framtida kostnadsökningar för de nya krav som ställs på skolan och 
förskolan. Fokusnämnden överlämnade ärendet till kommunstyrelsen för fortsatt 
process och fråga om finansiering.  
 
Kommunstyrelsen har att ta ställning till den fortsatta beredningen av ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
Utredning Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed, 2012-11-21 
 
Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen tar del av utredningen Framtida lokalbehov för skola och 
barnomsorg i Dals-Ed och ställer sig bakom utredningens kommunikations- 
och tidsplan enligt ovan.  

 
- Kommunstyrelsen överlämnar ärendet och utredningen vidare till 

fokusnämnden för beredning av beslutsförslag gällande inriktning för 
lokalbehovet utifrån de redovisade alternativen. Beslutsförslaget tillställs 
kommunstyrelsen som har att under våren 2013 fatta beslut om inriktning. 
Vald inriktning ska därefter utredas i detalj innan slutgiltigt beslut fattas av 
kommunfullmäktige.  

 
 
 
 
 
Expedieras: 
Fokus 
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§ 169 
  
Vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för ytvattentäkten Kärnsjön i Dals-
Ed, Färgelanda, Munkedal och Tanums kommuner, Dnr 2011-000070.341 
 
Sammanfattning 
Arbetet med vattenskyddsområdet har pågått sedan 2003 och letts av en arbetsgrupp 
från Lysekils och Munkedals kommuner. Kommunstyrelsen beslutade 2008-06-04 § 
129 avstyrka förslag om inrättande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för 
Lysekils kommuns dricksvattentäkt Kärnsjön, med hänvisning till att förslaget måste 
omarbetas vilket bör ske efter det att åtgärdsprogrammet enligt vattendirektivet är 
klart. Förslaget har under två remissrundor efter omarbetningar remitterats till berörda 
kommuner, däribland Dals-Eds kommun, och av berörda kommuner har endast 
Tanums kommun tillstyrkt förslaget.  
 
Hösten 2011 avslog Länsstyrelsen LEVAs ansökan om vattenskyddsområde med 
motivet att det saknar lokal acceptans. LEVA överklagade Länsstyrelsens beslut till 
regeringen som återförvisat ärendet till Länsstyrelsen för förnyad handläggning. 
Länsstyrelsen påbörjade därför på nytt processen med att fastställa ett 
vattenskyddsområde för Kärnsjön och i maj 2012 yttrade sig kommunstyrelsen över 
det förslaget genom att ställa sig bakom yttrande från miljökontoret med tillägg om att 
kommunen ser fram emot att ges möjlighet till deltagande i den fortsatta processen.  
 
Länsstyrelsen har den 7 november 2012, fattat beslut om nytt vattenskyddsområde 
med nya skyddsföreskrifter för Kärnsjöns ytvattentäkt. Området berör lanområden i 
kommunerna Munkedal, Dals-Ed, Färgelanda och Tanum. Beslutet kan överklagas till 
regeringen.  
 
Exploateringskoordinator har samrått med Dalslands miljökontor i ärendet och gått 
igenom de beslutade föreskrifterna och stämt av dessa med de synpunkter kommunen 
lämnat på tidigare förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse exploateringskoordinator, 2012-12-04 
 
Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att avstå från att överklaga föreliggande beslut från 
Länsstyrelsen avseende nytt vattenskyddsområde med nya skyddsföreskrifter 
för Kärnsjöns ytvattentäkt.  

 
 
Expedieras: 
Exploateringskoordinator 
Dalslands miljökontor 
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§ 170 
  
Information till Kommunstyrelsen, Dnr 9230 
 
Pensionsrådgivare från Företaget Söderberg & Partner informerar om möjliga 
pensionslösningar för kommunen när det gäller att hantera pensionsskulden.  
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§ 171 
  
Rapport från Kommunalförbunden, Dnr 14270 
 
Dalslandskommunernas kommunalförbund sammanträdde 2012-11-29 om 
utvärdering av kommunalförbundet och kartläggning av övriga samverkansformer i 
Dalsland. Upptaktsinformation genomfördes inför ny livsmedelsupphandling i 
Dalsland.  
 
Fyrbodals kommunalförbund 2012-12-06 om bland annat behovet av 
integrationsmottagning i kommunerna. Landshövdingen medverkar.  
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§ 172 
  
Anmälan av delegationsbeslut 121205, Dnr 18810 
 
Följande delegationsbeslut anmäls: 
 
Enhetschef Eva Karlsson 

• Parkeringstillstånd – Delegation nr: 2012 – 103-105 och 2012 -110-111. 
 
Räddningschef Per Sandström 

• Sotningsutbildning för egen sotning – Delegation nr: 2012  - 106-108 och 
2012 - 112 

 
VA/gatuchef Sven Lindh 

• Dals-Eds kommuns lokala trafikföreskrifter om begränsad hastighet på Gamla 
      Bengtsforsvägen  –  Delegation nr: 2012 – 109. 

 
 
Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att lägga delegationsbesluten till handlingarna. 
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§ 173 
  
Meddelande KS 121205, Dnr 18811 
 
Sveriges Kommuner och Landsting - Cirkulär 12:51 
Utvidgad parbogaranti. 
 
Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 12:52 
Prognos av 2013 års kommunala fastighetsavgift. 
 
Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 12:54 
Pensionsnämndens beslut om uppräkning av pensionsbehållning och intjänad 
pensionsrätt 1997-12-31 enligt PFA samt värdesäkring av förmånsbestämda  
pensioner enligt PFA och KAP-KL under år 2013. 
 
Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 12:55 
Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare och syofunktionärer  
som inte fått försäkringsskydd enligt AGS-KL. 
 
Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 12:56 
Basbelopp för år 2013. 
 
Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 12:57 
Kommentarer till Allmänna bestämmelser (AB). 
 
Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 12:58 
Försäkringsskyddet i arbetsmarknadspolitiska insatser. 
 
Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 12:59 
Omställningsavtal – förtydligande av partsavsikt. 
 
Fyrbodals Kommunalförbund, Förbundsdirektionen 
Sammanträdesprotokoll 2012-10-25. 
 
Sveriges Kommuner och Landsting 
Pressmeddelande 2012-10-11 - Kommunsektorn går från höga resultat mot tuffare 
tider. 
 
Länsstyrelsen Västra Götaland/FoU i Väst m fl 
Dokumentation från regional konferens 18 oktober 2012 – Graviditet och tidigt 
föräldraskap vid missbruk eller beroende – stöd till föräldrar och barn. 
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forts. § 173 
 
Dalslands Miljönämnd 
Sammanträdesprotokoll 2012-11-08 - § 72. 
Sammanträdesprotokoll 2012-11-08 - § 73-80 
 
Diarienr  KS 12/40.239 –  Plan- och byggkontoret   
Meddelande enligt 9 kap 41 b § Plan- och bygglagen (2010:900).  
Bygglov för ombyggnad av tak på garage på fastighet Äng 3:52. 
 
Diarienr KS 12/40.239 – Plan- och byggkontoret 
Meddelande enligt 9 kap 41 b § Plan- och bygglagen (2010:900). 
Bygglov för tillbyggnad av förråd med soprum på fastighet Ed 2:19. 
 
Diarienr KS 12/40.239 – Plan- och byggkontoret 
Meddelande enligt 9 kap 41 b § Plan- och bygglagen (2010:900). 
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med cykelförråd på fastighet Ed 2:56. 
 
Länsstyrelsen Västra Götalands län 
Beslut om vattenskyddsområde för Kärnsjöns ytvattentäkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


