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2015-09-09

§ 125
Budgetuppföljning 2015, Dnr 2014-000367
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
juli 2015. KS och KS teknik samt plan- och byggnadsnämnden prognostiserar
budgetföljsamhet. Socialnämnden prognostiserar ett mindre underskott för året kring
förvaltningen nu ska arbeta med åtgärder. FOKUS-nämnden har i beslut 2015-09-02
inkommitmed framställan till kommunstyrelsen om att ta del av reserverade medel
under KS för att dels hantera underskott inom nämnden och dels för
marknadsföringsinsatser vid Utsikten.
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen godkänner budgetprognos per juli 2015 för sin del inkl. KS
teknik.
-

Kommunstyrelsen tar del av nämndernas redovisningar av prognos per juli 2015.

-

Kommunstyrelsen beslutar att hänskjuta FOKUS-nämndens äskande till
behandling i samband med delårsbokslutet.

-

Kommunstyrelsen emotser handlingsplan med åtgärder för att komma tillrätta
med prognostiserade underskott inom nämnderna.

Expedieras:
Samtliga nämnder
Ekonomichef

Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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§ 126
Insatskapital och de nya stadgarna - Kommuninvest, Dnr 2015-000104
Sammanfattning
Den senaste finanskrisen 2008-2009 synliggjorde att bankernas riskbuffertar var
otillräckliga för att upprätthålla stabiliteten i det finansiella systemet. Därför inför EU
ettnytt regelverk för banker och kreditinstitut inom unionen med skärpta krav på
kapital och likviditet.
Avgörande för Kommuninvest del är de nya EU-reglerna om att banker och
kreditinstitut måste upprätthålla en större andel eget kapital i förhållande till de
genomsnittliga totala tillgångarna –det så kallade bruttosoliditetskravet. Styrelsen
arbetade under 2013 fram förnyade former för Kommuninvests kapitaluppbyggnad.
Syftet var att säkerställa att Kommuninvest har en långsiktigt hållbarkapitalbas samt
lever upp till det nya minimikravet på bruttosoliditet.
Föreningsstämman fastställde 2015-04-16 nya stadgar för Kommuninvest
ekonomiskförening. I stadgarna har bl.a. tillkommit en möjlighet för medlemmarna att
på eget initiativ och i egen takt erlägga en eller flera särskilda insatser för att snabbare
fullgöraden obligatoriska insatsskyldighet som följer av medlemsskapet.
Eftersom Dals-Eds kommun redan nu uppnått både miniminivå samt 50 % av högsta
nivånsamtidigt som stora investeringar och amortering av pensionsskuld är
förestående så är ekonomichefens bedömning att Dals-Eds kommun inte skall gå in
med särskild insats under 2015.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ekonomichef, 2015-06-08
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att Dals-Eds kommun inte erlägger särskild insats för
att helteller delvis fullgöra den obligatoriska insatsen i Kommuninvest ekonomisk
förening under 2015.

Expedieras:
Ekonomichef
Kommuninvest

Ordförandes signatur……………………….
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§ 127
Nyttjandesrättsavtal bowlinghall, Dnr 2006-000129
Sammanfattning
Avtal har tidigare tecknats med Eds Bowlinghall (enskild firma) om driften av
bowlinghallen. Avtalet reglerade även hyresnivån utifrån att det till största delen
bedrevs föreningsverksamhet i anläggningen (subventionerad hyra). Från och med
2012 övergick verksamheten till aktiebolagsform (Eds Bowlinghall AB). I samband
med detta har diskussioner förts om att renodla förhållandena mellan det numera
aktiebolaget och kommunen.
Under 2014 så delades bowlinganläggningen upp från fastigheten och det bokförda
värdet justerades utifrån en kortare avskrivningstid på bowlinganläggningen. Ett
förslag till hyresavtal mellan kommunen och Eds Bowlinghall AB som motsvarar
marknadsmässig hyra av lokalen har nu tagits fram samtidigt som beslut tagits om att
försälja bowlinganläggningen till Eds Bowlinghall AB tillbedömt marknadsvärde
(uppskattat till 800 tkr exklusive moms).
Utöver det så föreslås kommunen att lämna ett föreningsbidrag till Edsbowlarna så att
föreningen har möjlighet att betala Eds Bowlinghall AB för den kostnad bolaget har
för driften av anläggningen motsvarande den andel av nyttjandet som sker av
föreningen. Edsbowlarna har genom dess kassör, den 17 mars 2015 inkommitmed en
ansökan om föreningsbidrag motsvarande 380 tkr för att täcka dessa kostnader.
Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2015-06-15 föreligger. Anslaget för driften av
bowlinganläggningen inklusive föreningsbidraget till Edsbowlarna finns f.n. under
kommunstyrelsen och utifrån att ovanstående beskrivna förändringar inte innebär
några nettokostnadsförändringar för kommunen behöver inga ytterligare medel
tillskjutas i detta läge.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ekonomichefen, 2015-06-15
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
 att bevilja Edsbowlarna ett föreningsbidrag med 380 tkr för 2015 med
justering för att det nya hyresavtalet med Eds Bowlinghall AB inte får
helårseffekt under 2015
 att uppdra till ekonomichef att justera föreningsbidraget för 2015 utifrån
ovanstående förutsättningar samt att därefter verkställa utbetalningen
Expedieras:
Ekonomichef
Edsbowlarna
Ordförandes signatur……………………….
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§ 128
Framställan om anslag till Dalslands kanal för år 2016, Dnr 2015-000139
Sammanfattning
Framställan om anslag till Dalslands kanal för år 2016 har inkommit till ägarna till
stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd. Anslagsframställan för 2016 görs
enligt en beräkningsmodell och fördelning av anslaget mellan bidragsgivarna föreslås
enligt tidigare överenskommelser.
Anslagsbeloppet för 2016 uppgår till totalt 8 032 000 kronor. För Dals-Eds kommun
innebär den föreslagna uppräkningen att kommunens totala anslag för Dalslands kanal
och Snäcke kanal är 408 298 kronor under 2016.
Beslutsunderlag
Framställan om anslag anslag till Dalslands kanal för år 2016
Fördelning av 2016 års anslag
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att för Dals-Eds kommun bevilja anslagsökning om 3
% vilket innebär ett totalt anslag om 408 298kronor till Dalslands kanal och
Snäcke kanal för år 2016. Finansiering av anslagsökningen ska hanteras inom KS
ram för köp av huvudverksamhet. Beslutet förutsätter att även övriga
bidragsgivare medverkar i enlighet med fördelning av anslag under 2016.

Expedieras:
Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd
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§ 129
Remiss Verksamhetsplan och budget 2016 - Fyrbodals kommunalförbund, Dnr
2015-000202
Sammanfattning
Medlemskommunerna i Fyrbodal har erbjudits möjligheten att lämna synpunkter på
förslag till Verksamhetsplan och budget för Fyrbodals kommunalförbund 2016.
Därutöver ber förbundet om medlemskommunernas synpunkter kring framtida
uppdrag och finansiering, utifrån ett behov av en höjning av medlemsavgiften som i
princip har varit oförändrad sedan 2005. Svar ska vara förbundet tillhanda senast den
14 september 2015.
Förslag till remissvar från kommunchef diskuterades vid arbetsutskottets beredning av
ärendet. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2015-08-19 åt kommunchef att till
kommunstyrelsens behandling av ärendet, komplettera remissvaret med en utveckling
av kollektivtrafiken inom regionen för att stimulera och utveckla pendling för
utbildning och arbetsmarknad.
Kommunchefens reviderade förslag till remissvar 2015-08-19 föreligger till
kommunstyrelsens behandling.
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom kommunchefens förslag till
remissyttrande som sitt eget.

Expedieras:
Fyrbodal

Ordförandes signatur……………………….
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§ 130
Remiss - Departementspromemorian Genomförande av EU:s direktiv om fri
rörlighet för arbetstagare (DS 2015:36), Dnr 2015-000226
Sammanfattning
Regeringen har remitterat ”Genomförande av EU:s direktiv om fri rörlighet för
arbetstagare” (Ds 2015:36) till 63 remissinstanser. Promemorian innehåller förslag
till införande av EU:s direktiv 2014/54/EU om åtgärder som underlättar utövandet av
arbetstagares rättigheter i samband med fri rörlighet för arbetstagare. Direktivet
innehåller bestämmelser som syftar till att underlätta arbetskraftens fria rörlighet inom
unionen. Direktivet ska tillämpas på unionsmedborgare som utövar dessa rättigheter
och på deras familjemedlemmar. Direktivet ska vara genomfört senast den 21 maj
2016.
Dals-Eds kommun är en av remissinstanserna. I remissen ligger att regeringen vill ha
synpunkter på förslagen eller materialet i promemorian. Remissvaren ska ha kommit
in till Arbetsmarknadsdepartementet senast den 30 september 2015.
Personalchefens förslag till remissvar föreligger.
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom personalchefens förslag till
remissvar som sitt eget.

Expedieras:
Arbetsmarknadsdepartementet

Ordförandes signatur……………………….
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§ 131
Samråd Översiktsplan 2030 - Tanums kommun, Dnr 2015-000227
Sammanfattning
Tanums kommun har upprättat ett förslag till översiktsplan 2030. Planförslaget
innehåller rekommendationer för Tanums kommuns mark- och vattenanvändning med
ett perspektiv på år 2030. Dals-Eds kommun har som grannkommun fått möjlighet at
yttra sig över planförslaget. Förslag till remissvar föreligger från enhetschef plan- och
byggkontoret.
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom remissvar från enhetschef planoch byggkontoret med komplettering om att Dals-Eds kommun ser ett behov av
att kollektivtrafiken förbättras mellan kommunerna för ytterligare stimulans och
utveckling av utbildnings- och arbetsmarknadsområdet.

Expedieras:
Tanums kommun

Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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§ 132
Cirkulär 15:22 - Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för
räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB 15) med Brandmännens Riksförbund,
Dnr 2015-000231
Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta har träffat överenskommelse med Brandmännens Riksförbund (BRF) om Bestämmelser för
räddningstjänstpersonal i beredskap – RiB 15. Avtalet gäller för perioden 2015-07-212016-09-30. Avtalet omfattar samtliga villkor och ersättningar för
räddningstjänstpersonal i beredskap och ersätter tidigare avtal RiB 13.
Överenskommelsen är centralt tecknad och framtagen med hjälp av medling i den
konflikt som initialt bröt ut den 15 juni 2015. Konflikten omfattade BRF-anslutna
beredskapsbrandmän i Sveriges samtliga kommuner och räddningsförbund. I DalsEds kommun omfattades en majoritet av beredskapsbrandmännen. Konflikten innebar
t ex en blockad mot tjänstgöring utanför beredskapstid och uppdrag som inte var
räddningstjänstuppdrag eller livräddande sjukvårdsuppdrag.
Personalchefen redogör för överenskommelsen i tjänsteskrivelse 2015-07-30.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- att Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i
beredskap, RiB 15 med Brandmännens Riksförbund antas som lokalt kollektivavtal.
- att tillsända arbetstagarorganisation, som begär det, protokollsutdrag över beslutet.

Expedieras:
Personalchef

Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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§ 133
Försäljning del av fastighet Ed 10:1, 4 500 m2 - Agrovärme Gotland AB, Dnr
2015-000232
Sammanfattning
Dals-Eds kommun har sedan 2001 haft avtal om köp av fjärrvärme av Farmarenergi i
Ed AB. För närvarande består leverantören även av majoritetsägaren Agrovärme
Gotland AB. Den mark som fjärrvärmeverket står på ägs av kommun vilket innebär
att verket står på så kallad ofri grund. Önskemål finns nu av majoritetsägaren att köpa
marken. Fastighetsförvaltarens tjänsteskrivelse och förslag till köpekontrakt
föreligger.
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att godkänna försäljning av mark enligt föreliggande
skrivelse och köpekontrakt till Agrovärme Gotland AB. Kommunstyrelsens
ordförande uppdras att underteckna erforderliga handlingar.

Expedieras:
Fastighetsförvaltare
Agrovärme Gotland AB
KS ordf.
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§ 134
Fjärrvärmeavtal mellan Farmarenergi i Ed AB och Dals-Eds kommun inkl
Edshus AB, Dnr 2015-000009
Sammanfattning
Efter en omfattande upphandling av byggnation av fjärrvärmeanläggning och leverans
av fjärrvärme år 2000 så har Kommunen sedan 2001 haft avtal om köp av fjärrvärme
av Farmarenergi i Ed. Avtalen är på väg att löpa ut och parterna har under vintern
2014-2015 förhandlat om en fortsättning.
Då det bara finns en leverantör av fjärrvärme i Ed vilken kommunen har handlat upp
för ett långtgående samarbete så har ingen sedvanlig upphandling genomförts.
Parterna har i öppna förhandlingar enats om nya avtal som justerats jämfört med
tidigare gällande prisnivå och hur priset skall regleras framöver.
De nya avtalen innebär en direkt kostnadsökning för värme på ca. 4% för att justera
nivån. Tidigare avtal har reglerats med en kombination av konsumentpris- och
oljeprisindex vilket stämt dåligt med kostnadsutvecklingen på
fastbränsleuppvärmning. Det nya avtalet har justerats utifrån faktiska kostnader samt
regleras framöver med fastbränsleindex för att bättre följa marknaden.
KS Teknik & Service räknar med att genom besparingar på andra områden kunna
rymma kostnaderna inom befintlig ram. Det kommer även att påverka hyrorna något
framöver. Vår kostnad för fjärrvärme är fortfarande relativt lågt jämfört med många
andra kommuner.
Tjänsteskrivelse med tillhörande avtal för fjärrvärmeleveransen föreligger.
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till nya avtal gällande
fjärrvärmeleveranser.
-

Kommunstyrelsens ordförande uppdras att underteckna erforderliga handlingar.

Expedieras:
Fastighetsförvaltare
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§ 135
Planuppdrag - Detaljplan för Ed 1:212 - Linden 2, Dnr 2015-000243
Sammanfattning
Enbostadshuset på fastigheten Ed 1:212, Storgatan 10, har nu rivits och frågan har
diskuterats tidigare i plangruppen om att bygga ett flerbostadshus med lägenheter för
äldre, antingen fristående eller sammanbyggt med Lindens trygghetsboende på
fastigheten Ed 1:211. Fastighetsägare till Ed 1:212 är Dals-Eds kommun och till Ed
1:211 är Edshus AB ägare.
En ändring i detaljplanen SB 14 behöver genomföras för att kunna medge bygglov till
ett flerbostadshus vilket även gäller DP 7 om en sammanbyggnad med Linden ska
kunna ske. Kostnad för en planändring beräknas till ca 50 000 kronor.
Tjänsteskrivelse föreligger från enhetschef plan- och byggkontoret 2015-08-10.
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt plan- och byggnadsnämnden att ta fram
planhandlingar för att ändra detaljplanen för Ed 1:212 och Ed 1:211. Planens
syfte är att möjliggöra byggnation av nya lägenheter för äldreboende i området.
Finansiering av planändringen om 50 000 kronor ska ske via medel från KS
oförutsett.

Expedieras:
PBN
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§ 136
Samverkansavtal gällande gemensamma folkhälsoinsatser i Dals-Eds kommun,
Dnr 2011-000323
Sammanfattning
Folkhälsoarbetet i Dals-Eds kommun bedrivs i samverkan mellan kommunen och
Norra Hälso- och Sjukvårdsnämnden. Denna samverkan regleras genom ett
folkhälsoavtal som spänner över fyra år i taget. Det avtal som gäller nu löper ut 201512-31.
Nytt förslag till folkhälsoavtal från Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden föreligger.
Avtalet tar upp parter, avtalstid, avsikten med avtalet, former för samverkan,
finansiering/ersättning, möjligheter till omförhandling, utvecklingsområden,
uppföljning med mera. Folkhälsosamordnare har granskat avtalet och redogör i
tjänsteskrivelse för avtalsförslaget. Bedömning görs om det inte är så stora
förändringar i det nya avtalsförslaget. Jämfört med det tidigare lyfts bland annat att
avtalet nämner ökad jämlikhet i hälsa som en förutsättning för att uppnå ett långsiktigt
socialt hållbart samhälle och att dokumentet tydliggör ”Samling för social hållbarhet –
åtgärder för jämlik hälsa i Västra Götaland” som viktigt verktyg i arbetet.
Folkhälsosamordnare har tillsammans med kommunchef varit delaktig i processen
med att revidera avtalsförslaget. Bedömning görs om att avtalet inte bör innebära
några nackdelar för Dals-Eds kommun, utan ger snarare tvärt om mer fördelar såsom
tydligare riktlinjer och mer tyngd i folkhälsofrågor.
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avtalet i den form som Norra Hälsooch sjukvårdsnämnden har föreslagit. Kommunstyrelsens ordförande och
kommunchef uppdras att underteckna avtalet.

Expedieras:
Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden, inkl. undertecknat avtal
KS ordförande
Kommunchef
Ordförandes signatur……………………….
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§ 137
Bildande av nytt Leaderområde - Framtidsbygder, Dnr 2014-000353
Sammanfattning
Leaderområdet Framtidsbygder Dalsland, Årjäng, Munkedal, är bland de 53 områden
i landet som fått ett preliminärt godkännande. För att bli definitivt godkända krävs
kompletteringar under hösten som bland annat styrker att kommunen medfinansierar
budgeten. Därför har blanketter inkommit som kommunen ska returnera med
underskrifter före utgången av september. Medfinansieringen från kommunerna
föreslås oförändrat – 27 kronor per invånare och år under 7-årsperioden.
I december 2014 bildades interrimstyrelse för den nya föreningen. Den nya
föreningens konstituerande årsmöte planeras till den 15 september 2015 i Färgelanda.
Kommunstyrelsen tar del av planeringssekreterarens underlag kring förutsättningarna
för det nya Leaderområdet och den nya programperioden. Dialog ska den 22
september föras med Leaderområdet inför kommande beslut i kommunstyrelsen om
kommunens eventuellt framtida engagemang i området.
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att utse Martin Carling och Carina Halmberg som
kommunens representanter vid årsmötet den 15 september i Färgelanda.

Expedieras:
Leaderområdet Framtidsbygder Dalsland, Årjäng, Munkedal
Martin Carling
Carina Halmberg
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§ 138
Mottagande av ensamkommande barn, Dnr 2010-000062
Sammanfattning
Dals-Eds kommun har överenskommelse med Länsstyrelse och Migrationsverk om
mottagande av 8 asylsökande ensamkommande barn mellan 16-18 år. AME-chef har
inkommitmed tjänsteskrivelse 2015-08-11 med förslag om förtydligande av
överenskommelsenså att det är tydligt att den omfattar endast pojkar. Verksamheten
gör bedömningen att ha flickor blandat med pojkar kan innebära ökad
arbetsbelastning för personalen. Dessutom är det lättare att bedriva verksamheten när
det endast är ett kön representerat, bland annat lokalmässigt.
Därutöver föreslås i tjänsteskrivelsen att mottagandet ska omfatta pojkar från 15 år för
att på det sättet skapa mer tid att lyckas med integrationen av dessa personer.
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen godkänner komplettering av överenskommelsen i
enlighet med skrivelse från AME-chef. Kommunstyrelsen uppdrar därför
åt kommunstyrelsens ordförande att teckna ny överenskommelse om 8
asylsökande ensamkommande pojkar i åldersgruppen 15-18 år snarast.

Expedieras:
KS ordf.
AME-chef
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§ 139
Genomlysning av kommunens verksamhet och ekonomi för ökad
budgetanpassning, Dnr 2015-000260
Sammanfattning
I samband med budgetbeslutet inför år 2016 beslutade kommunfullmäktige 26 augusti
om ett antal uppdrag för att komma i långsiktig ekonomisk balans inför budget 2017.
Budget 2016 är en kortsiktig lösning för att få en budget i balans. Detta innebär bland
annat att de finansiella målen riskerar att inte uppnås under 2016. Kommunstyrelsen
uppdrogs därför i samband med budgetbeslutet att arbeta med en plan för en
långsiktigt hållbar budget för 2017.
Kommunchefen har till dagens sammanträde inkommitmed en tjänsteskrivelse utifrån
kommunfullmäktiges uppdrag enligt ovan. Bedömning görs om att kommunen
behöver tillsätta en genomgripande utredning för att utvärdera kommunens
verksamheter med avseende på effektivitet i allmänhet och kostnadseffektivitet i
synnerhet. Förslag föreligger därför att utredningen ska ske med externt stöd, i två
steg. Inledningsvis med stöd av SKL för att genomföra två olika typer av analyser.
Dels en analys av kommunens ekonomiska situation och verksamhetens kostnader,
inklusive en bedömning av förutsättningarna för de närmaste fem åren, dels en
kvalitativ analys med avseende på ledning och styrning, demokrati och delaktighet,
verksamheternas effektivitet, kommunen som arbetsgivare och kommunen som
samhällsbyggare.
Den första analysen genomförs med hjälp av analysgruppen på SKL. Kostnaden
uppgår till 40 000 kr eller 75 000 kr, beroende på omfattning. Den andra analysen
utgörs av en så kallad kommunkompassutvärdering, vilken har ett fast pris på 85 000
kr inklusive omkostnader. I båda fallen är det dock osäkert om SKL har möjlighet att
hjälpa oss under hösten, i så fall blir det i senare delen av november eller december. I
annat fall får genomförandet förläggas till nästa år, förslagsvis i mars.
Efter genomförda analyser förväntar vi oss ett resultat, som pekar på att vi behöver gå
vidare med fördjupade analyser av några verksamheter. För den typen av
genomlysning krävs troligtvis en annan form av konsultstöd, som får beslutas om och
upphandlas då det blir aktuellt.
Utifrån samtliga uppdrag som kommunfullmäktige har beslutat om kan det bli aktuellt
med fördjupade analyser redan i ett inledande skede, parallellt med en översiktlig
analys. Här avses närmast av IFO-verksamheten och FOKUS-nämndens samtliga
verksamheter. Innan ställning tas till detta krävs en dialog med respektive nämnd och
förvaltningschef.
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forts. § 139
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att beställa de
översiktliga analyser som SKL tillhandahåller enligt ovan samt att återkomma
med ett detaljerat förslag på hur kommunfullmäktiges uppdrag i övrigt ska
verkställas, efter dialog med övriga berörda nämnder.
-

Kommunstyrelsen beslutar att kostnaderna för beslutade analyser ska finansieras
genom omdisponering av delar av kommunstyrelsens särskilt avsatta medel år
2015 för Utsikten och IFO-verksamheten. Då kostnaderna ännu inte är kända för
eventuella fördjupade analyser beslutas att 500 000 kr reserveras och får
disponeras av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Expedieras:
Kommunchef
Ekonomichef
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§ 140
Samordning av Dalslandskommunernas klimatinsatser 2015-2018, Dnr 2015000264
Sammanfattning
Det särskilda energieffektiviseringsstöd som kommunerna fått de senaste åren är
borttaget från den 1 april 2015. Förslag finns därför från energisamverkan Dalsland
om en dalslandsgemensam åtgärd gällande det nya klimatinvesteringsstöd som nu
finns från Naturvårdsverket. En förankring av detta upplägg krävs via en
avsiktsförklaring från respektive kommun.
Kommunens finansiering består av nedlagda timmar energifrågor motsvarande ca 275
tim/år samt 30 000 kronor för 2015.
Tjänsteskrivelse med bedömning i ärendet föreligger från planeringssekreterare.
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upplägg för ansökan och uppdra åt
kommunstyrelsens ordförande att underteckna avsiktsförklaringen.

Expedieras:
Planeringssekreterare
Enerigisamverkan Dalsland
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§ 141
Information till Kommunstyrelsen, Dnr 9230
Kommunstyrelsens vice ordförande frågar om behovet av någon form av lokalplan för
att både tillgodese de akuta behoven och långsiktiga.
Kommunstyrelsens ordförande informerar om att tekniska kontoret har förslag om en
extern utredare som ska inkommamed förslag på någon form av lokalförsörjningsplan
som ska kunna tillgodose behov för våra verksamheter, både de nuvarande och de
kommande behov som kan förutses. Teknisk chef kommer att inbjuda till kommande
KSAU för information om planerna.

Kommunstyrelsens ordförande informerar om vänortsbesök av Jögeva inför
kommande helg i samband med att kulturveckan inleds den 11 och 12 september.
Kommunstyrelsens vice ordförande informerar om att besök även görs till
Cepoyunder helgen och att det finns idéer om att i framtiden genomföra
flerpartssamarbete med vänorterna.

Carina Halmberg frågar om formerna för hur flexteamet inom socialförvaltningen
används gentemot andra nämnder och hur detta bokförs. Kommunchefen tar med sig
frågan till socialförvaltningen och informerar vid kommande kommunstyrelse.

Kommunstyrelsens ordförande informerar om möte med Trafikverket under
föregående vecka med bland annat frågan om GC-väg i Nössemark.
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§ 142
Rapport från Kommunalförbunden, Dnr 14270
Kommunchefen informerar om den pågående processen kring framtida samverkan i
Dalsland.
Kommunstyrelsens ordförande informerar om direktionsmöte Fyrbodals
kommunalförbund där bland annat delårsbokslut, valärenden, regional cykelplan,
medicinska hjälpmedel och frågan om naturbruksgymnasierna behandlades.
Fyrbodals ordförande Martin Carling och förbundschef Lasse Lindén informerar om
Fyrbodals kommunalförbund och den kommande periodens arbete. Föredragande
även för ärende vid dagens kommunstyrelse angående verksamhets verksamhetsplan
och budget för 2016.
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§ 143
Anmälan av delegationsbeslut KS 150909, Dnr 25847
Följande delegationsbeslut anmäls:
Räddningschef Per Sandström:
 Yttrande gällande sotningsutbildning för egen sotning – Ed 1.55 Delegation 2015-85
 Yttrande gällande sotningsutbildning för egen sotning – Rävmarken 1.54 Delegation 2015-89
 Yttrande gällande sotningsutbildning för egen sotning – Rävmarken 1:104 Delegation 2015-90
Ekonomichef Lars Hustoft:
 Nya lån avseende exploatering området Årbol 1:4 med 7,7 Mkr - Delegation
2015-86
 Konvertering (omsättning) av lån med 24 Mkr - Delegation 2015-87
 Komplettering till tidigare delegationsbeslut daterat 2014-09-01 Firmateckning för post- och bankgirotransaktioner - Delegation 2015-88
Enhetschef Eva Karlsson:
 Parkeringstillstånd – Delegation 2015-91, 2015-92, och 2015-93
Vik. Personalchef Jennie Strandberg-Olsson:
 Beslut gällande lönetillägg för en personal gällande utökat uppdrag biträdande enhetschef Plan- och Byggkontoret - 2015-94
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§ 144
Meddelande KS 150909, Dnr 25845
Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 15:23
Budgetförstärkningar för åren 2015-2018
Socialnämnden 2015-08-25 § 80
USD’s övriga framtid
Dalslands Miljönämnd
Sammanträdesprotokoll 2015-08-27 § 56
Almedalsen 2015
Välkommen till Vårdrapporten 2015!
Diarienr KS 15/212.231 – Plan och byggkontoret
Meddelande enligt 9 kap 41 b § Plan- och bygglagen (2010:900).
Bygg- och rivningslov har beviljats för tillbyggnad av entré (rivning av befintlig) på
enbostadshus på fastigheten - Ed 1:179 – PBN 15/D0107.231.
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