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§ 19
Budget- och målberedning 2014 - Plan för perioden 2015-2016, Dnr 2012-000324
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 DalsEds 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 godkändes av 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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2(27)

Dals-Eds kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2013-03-06

forts. § 19
av kommunfullmäktige. Detta har gjort att fullmäktige kommit in relativt sent i
processen och när det redan funnits ett konkret och genomarbetat underlag.
Kommunfullmäktige beslutade därför 2012-12-19 om en förändring av beredningen
av kommunens övergripande mål som innebär att en parlamentarisk beredning tar
fram förslag till kommunens övergripande mål och beställningar till nämnderna som
efter godkännande i kommunfullmäktige, utgör en del av styrningen inför
budgetberedningen under våren 2013.
Den parlamentariska gruppen har sammanträtt vid fyra tillfällen och fördelningen av
fullmäktiges beredning av ärendet har varit enligt följande:
Centern, 2 platser
Socialdemokraterna, 2 platser
Moderaterna, 1 plats
Miljöpartiet, 1 plats
Sjukvårdspartiet, 1 plats
Folkpartiet, 1 plats
Kristdemokraterna, 1 plats
Kommunstyrelsens arbetsutskott har även arbetat fram förslag till finansiella mål som
föreligger vid kommunstyrelsens sammanträde.
Beslutsunderlag
Parlamentariska gruppens förslag, 2013-02-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2013-02-17 § 48
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att ta fram ett styrdokument för kommunen kring
styrning, uppföljning, samt utvärdering av den kommunala verksamheten med
beaktande av de bifogade förslagen till processmetodik.
Beslutsförslag
- Kommunfullmäktige beslutar:
att godkänna finansiella mål 2014 enligt följande:
Resultatmål: 2 % i förhållande till skatter och generella statsbidrag
Soliditetsmål: Soliditeten ska långsiktigt överstiga 50 %. Under planperioden
2014-2016 ska soliditeten ökas och överstiga 46 %.
Likviditet: Ska uppgå till minst 5 mkr
Lån: Lånefinansiering av investeringar ska endast användas i undantagsfall, om
det sker ska beslutet följas av en plan för så snar återbetalning som möjligt.
Lånenivån ska långsiktigt understiga 100 mkr.
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forts. § 19
att godkänna kommunfullmäktiges mål för 2014, likalydande som föregående år.
att godkänna beställningar till nämnderna för 2014 enligt parlamentariska
gruppens föreliggande förslag.
att uppdra åt kommunstyrelsen att planera för hur beredningen av kommunens
visions- och strategiarbete inför nästa mandatperiod ska genomföras.

Expedieras:
Ekonomichef
Kommunchef
Kommunsekr
KF
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§ 20
Remiss - Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och
Landsting, Dnr 2012-000362.040
Sammanfattning
Finansdepartementet har inkommit med remiss om förslag till ändringar i systemet för
kommunalekonomisk utjämning. Förändringarna avser i huvudsak
inkomstutjämningen. Regeringen föreslår att utjämningskommitténs förslag i
huvudsak genomförs från den 1 januari 2014. Yttrande från Sveriges kommuner och
landsting (SKL) med bilagor samt Småkom föreligger.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2013-02-13 § 24
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget till ändringar i
inkomstutjämningen för kommuner och landsting.

Expedieras:
Finansdepartementet
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§ 21
Remiss - Boverkets förslag till revidering av reglerna om enkelt avhjälpta hinder
- BFS 2011:13 HIN, Dnr 2013-000004.295
Sammanfattning
Boverket önskar synpunkter senast den 6 mars på förslag till revidering av reglerna
om enkelt avhjälpta hinder, BFS 2011:13 HIN. Den ändrade HIN 3 är tänkt att gälla
från den 1 juli 2013 och kommer att ges ut som ett omtryck.
Förslaget bygger på resultatet av det uppdrag som Boverket genomförde 2007 om
förtydliganden av bestämmelserna om enkelt avhjälpta hinder. Samtidigt har en
språklig översyn gjorts.
Plan- och byggnadsnämnden har 2013-01-29 § 7 avstått från att lämna synpunkter i
ärendet.
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen avstår från att lämna synpunkter kring remissen om
revidering av Boverkets regler om enkelt avhjälpta hinder.

Expedieras:
Boverket
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§ 22
Ansökan om kommunalt bidrag gällande upprustning och fortlöpande
underhållsbidrag för enskilda vägar, Dnr 2012-000357.310
Sammanfattning
Stommen-Olasbyns vägsamfällighet ansöker om kommunalt upprustningsbidrag för
iståndsättning av ny bidragsväg. Arbetet utfördes under 2012 till en kostnad inklusive
moms om 242 000 kronor. Det statliga bidraget har uppgått till 70 %.
För ansökan om bidrag till vägar saknas för närvarande ett regelverk. Ekonomichefen
föreslår dock, med hänvisning till den aktuella tillgången på anslag i
kommunstyrelsens investeringsanslag för vägar, attvägsamfälligheten StommenOlasbyn bevljas 5 % av den godkända kostnaden exklusive moms.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ekonomichef, 2013-01-31
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beviljar vägsamfälligheten Stommen-Olasbyn 5 % av den
totala kostnaden exklusive moms, som kompletterande bidrag för iståndsättning
av ny bidragsväg. Finansiering sker genom kommunstyrelsens
investeringsanslag för vägar.
Jäv
Eva A Johansson (C) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

Expedieras:
Ekonomichef
Stommen-Olasbyns vägsamfällighet
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§ 23
Tillsynsplan enligt Lag om skydd mot olyckor och Lag om brandfarliga och
explosiva varor för 2013, Dnr 2013-000012.175
Sammanfattning
Tillsynsplanen beskriver den regelbundna tillsynen som Dals-Eds kommun planerar
att genomföra under 2013 enligt Lag (2003:778) LSO och Lag (2010:1011) LBE.
Kommunen ansvarar för tillsynen över efterlevnaden av dessa lagar med tillhörande
föreskrifter.
Tillsynsplanen är ett grundläggande dokument för räddningstjänsten och enligt
handlingsprogrammet ska en tillsynsplan antas för varje år. Tillsynsplanen beskriver
de aktiviteter som utgör myndighetsutövning enligt LSO och LBE.
Beslutsunderlag
Tillsynsplan enligt Lag om skydd mot olyckor och Lag om brandfarliga och explosiva
varor för 2013, tjänsteskrivelse räddningschef
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen godkänner Tillsynsplan enligt Lag om skydd mot olyckor och
Lag om brandfarliga och explosiva varor för 2013.

Expedieras:
Räddningschefen
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§ 24
Remiss - Handlingsplan för jämlik hälsa i hela Västra Götaland, Dnr 2013000034.008
Sammanfattning
De växande skillnaderna i hälsa mellan olika befolkningsgrupper är ett etiskt såväl
som ett ekonomiskt samhällsproblem. I syfte att få till stånd en bättre samverkan
mellan flera samhällsaktörer beslöt Regionstyrelsen att ge Folkhälsokommittén i
uppdrag att ta fram en handlingsplan för jämlik hälsa i hela Västra Götaland. Arbetet
skulle ske i samverkan och resultera i konkreta förslag på åtgärder.
Folkhälsokommittén presenterar härmed ett förslag till handlingsplan för jämlik hälsa
i hela Västra Götaland. Förslaget har remitterats till de 49 kommunerna i regionen.
Efter remisstiden ska kommittén tillsätta en beredning med en representant från varje
parti i regionstyrelsen samt representanter för Folkhälsokommittén.
Beslutsunderlag
Förslag till remissyttrande, folkhälsosamordnare 2013-02-05
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till Handlingsplan för jämlik
hälsa i hela Västra Götaland.

Expedieras:
Folkhälsokommittén, Västra Götaland
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§ 25
Kallelse till årsmöte 2012-05-23 - Kommunforskning i Västsverige KFI, Dnr
2012-000143.107
Sammanfattning
Kommunforskning i Västsverige KFI, är en ideell förening som arbetar med
forskningsverksamhet och utveckling av forskningsområdet Kommunal ekonomi och
organisation, till gagn för kommuner, landsting och universitet.
Dals-Eds kommun ingår i Kommunforskning i Västsverige och har tidigare skrivit
under ett avtal som innefattar perioden 2010-2012. Förslag föreligger nu från årsmötet
om att förändra stadgarna för medlemskap och att medlemskap istället tecknas
kalenderår och förlängs med ett kalenderår om inte uppsägning sker. Bidraget om för
närvarande 9 500 kronor per år utgör medlemsavgift i den ideella föreningen och finns
redan upptagen i kommunstyrelsens budget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ekonomichefen, 2013-01-31
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att tillsvidare kvarstå som medlem i
Kommunforskning i Västsveriges ideella förening. Finansieringen av
medlemsavgiften sker inom kommunstyrelsens ram och genom anslaget för
medlemskap, verksamhet 1305 och ansvar 2110. Ekonomichefen erbjuds att
medverka som kommunens representant vid årsmötet.

Expedieras:
Ekonomichef
Kommunforskning i Västsverige
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§ 26
Planerade nya 130 kV ledningar inför Vindkraftutbyggnad Bohuslän, Dalsland
och Värmlandsnäs, Dnr 2010-000082.517
Sammanfattning
Vattenfall Eldistribution AB ansöker om ny nätkoncession för linje 130 kV-ledningar
mellan Askeslätt och Loviseholm. Syftet med de nya ledningarna är att ansluta
befintliga och nya ledningar till stamnätet via en transformatorstation som planeras att
byggas sydväst om Loviseholm. Ledningarna behövs för att förstärka ledningsnätet så
att de vindkraftsanläggningar som byggs i området kan anslutas till elnätet.
Både kommunstyrelsen och Dalslands miljönämnd har tidigare yttrat sig i
samrådsfasen. Kommunstyrelsen yttrade sig 2011-06-01 § 103 och tidigare 2010-0602 § 95 och arbetsutskottet 2010-11-17 § 237. Vid kommunstyrelsens behandling
2011-06-01 § 103 vidhöll kommunen sin tidigare bedömning och uppfattning om att
förbindelsen ska markförläggas.
I samband med ansökan om nätkoncession uttrycktes alternativet luftledning för hela
sträckan. Kommunstyrelsen motsatte sig 2012-02-08 § 7, utförandet enligt ansökan
innan en redovisning av samlade effekter av total el-distribution gjorts. De inkomna
yttranden har bemötts av Vattenfall som sänts till kommunen för kännedom och
eventuellt ytttrande.
Energimarknadsinspektionen handlägger ansökan om en ny 130 kV luftledning
mellan planerade transformatorstationer vid Askeslätt och Loviseholm och anhåller
om eventuellt yttrande från kommunen på Vattenfalls bemötande, inom en månad.
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen avstår från att yttra sig kring Vattenfalls bemötande. Dals-Eds
kommun vidhåller dock tidigare yttrande i ärendet om att motsätta sig utförandet
enligt ansökan innan en redovisning av samlade effekter av total el-distribution
gjorts.

Expedieras:
Energimarknadsinspektionen

Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
11(27)

Dals-Eds kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2013-03-06

§ 27
Remiss - Årlig avstämning av Regionalt trafikförsörjningsprogram, Dnr 2013000043.500
Sammanfattning
Enligt de beslutade samverkansformerna med kommunerna ska
trafikförsörjningsprogrammets strategiska inriktning tas fram i samråd med
kommunerna. Därefter ska en avstämning av programmet ske årligen, genom en
remiss till kommunerna, till dess att programmet revideras.
Trafikförsörjningsprogrammet fastställdes av Västra Götalandsregionen i september
2012. I år blir därmed första gången en uppföljning av trafikförsörjningsprogrammet
och inriktning för de närmaste åren remitteras till kommunerna. Remissen kan med
fördel samordnas genom de delregionala kollektivtrafikråden.
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen yttrar sig i enlighet med föreliggande remissvar från
planeringssekreterare.

Expedieras:
Christian Martins, Fyrbodal, inkl. planeringssekreterarens remissvar
Planeringssekreterare
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§ 28
Målbild Tåg 2035 - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland, Dnr 2013000045.500
Sammanfattning
Sedan våren 2011 har utredningsarbetet med att ta fram en ny målbild för den
regionala tågtrafiken i Västra Götaland pågått. Föreliggande dokument är ett förslag
till målbild för kollektivtrafiken i Västsverige för tiden fram till 2035. Målbilden
beskriver en viljeriktning när det gäller den framtida tågtrafiken och utgör därmed ett
underlag för olika samhällsaktörer som ansvarar för strategisk samhällsplanering.
Löpande har lägesrapporter kring förslaget med möjlighet att lämna synpunkter och
ställa frågor getts till kollektivtrafikråden, där samtliga kommuner är representerade.
Enligt de beslutade samverkansformerna är det de delregionala kollektivtrafikrådens
ansvar att samla in och väga samman kommunernas synpunkter. Samrådet/remissen
av målbild 2035 samordnas därmed av respektive kollektivtrafikråds sekreterare.
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen yttrar sig i enlighet med föreliggande remissvar från
planeringssekreterare.

Expedieras:
Christian Martins, Fyrbodal, inkl. planeringssekreterarens remissvar
Planeringssekreterare
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§ 29
Detaljplan för Jordbrons industri- och handelsområde, Dals-Eds kommun,
Västra Götalands län, Dnr 2012-000109.214
Sammanfattning
Förslag till detaljplan för Jordbrons industri- och handelsområde har varit utställt för
granskning under tiden 17 september till och med 20 oktober 2012. Inkomna
yttranden under granskningstiden har sammanställts i ett granskningsutlåtande.
I länsstyrelsens granskningsyttrande 2012-10-17 angavs att det är mindre lämpligt att
anlägga handel i närheten av tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet och efterfrågade
en riskanalys av hur miljöfarlig verksamhet kan kombineras med övrig publik
verksamhet. Enligt Dalslands miljökontor (som är tillsynsmyndighet för den
miljöfarliga verksamheten) yttrande 2012-11-14 finns ingen anledning till särskilda
försiktighetsmått eller villkor med anledning av sametablering med handel.
En riskanalys med avseende farligt gods på järnvägen ansågs också vara nödvändig
före antagande. En riskutredning har utförts av Cowi daterad 2013-01-17 där
slutsatsen är att planeringen av området följer tillämpliga kriterier och risknivån är i
dagsläget låg. Vissa skyddsåtgärder anses dock vara motiverade i det fortsatt arbetet
med detaljplanen. Vissa redaktionella ändringar föreslås i planförslaget enligt
granskningsutlåtandet, bland annat med hänsyn till Cowis utredning. De redaktionella
ändringarna bedöms kunna göras utan ny utställning.
Plan- och byggnadsnämnden har 2013-01-29 § 9 godkänt granskningsutlåtande och
planförslaget och föreslagit kommunfullmäktige att anta detaljplanen.
Beslutsunderlag
Detaljplan för Jordbrons industri- och handelsområde, Dals-Eds kommun, Västra
Götalands län, reviderad 2013-01-24
Granskningsutlåtande, 2013-01-28
Plan- och byggnadsnämndens protokoll, 2013-01-29 § 9
Beslutsförslag
- Kommunfullmäktige antar med stöd av plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap
27 § detaljplanen för Jordbrons handels- och industriområde. Planen bedöms
inte medföra sådan miljöpåverkan som innebär att planen ska miljöbedömas och
åtföljas av en särskild miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap 11 §
miljöbalken.
Expedieras:
KF
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§ 30
Obesvarade motioner 2012-2013, Dnr 2013-000049.000
Sammanfattning
Enligt Arbetsordning för Kommunfullmäktige i Dals-Eds kommun ska redovisning av
obesvarade motioner göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och
oktober.
Enligt kommunallagen 5 kap. 33 § bör motioner beredas så att de kan föreläggas
fullmäktige för beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte
avslutas inom denna tid ska detta och vad som framkommit vid beredningen anmälas
till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige har då att ta ställning till om motionen
ska avskrivas från vidare handläggning eller om handläggningen ska fortsätta.
Följande obesvarade motioner redovisas:
110928
En attraktiv eko-kommun med ett bra miljötänk, Per-Erik Norlin (S)
120326

Strategi strålningsexponering, Michael Horn MP

121219

Utredning om framtida barnomsorg, Elisabet Forsdahl (C)

130125

Arbetssökande till praktikplatser i kommunen, Michael Horn MP

Beslutsunderlag
Redovisning av obesvarade motioner 2012-2013, kommunsekreterare 2013-02-06
Beslutsförslag
- Kommunfullmäktige tar del av redovisningen av obesvarade motioner enligt
ovan och beslutar att handläggningen ska fortsätta av samtliga redovisade
motioner.

Expedieras:
KF
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§ 31
Upphandling av Leasingfordon till Dals-Eds kommun 2010, Dnr 2010000035.053
Sammanfattning
Kommunen tecknade efter genomförd upphandling 2010-06-28 ett avtal gällande
leasingfordon. Avtalspart är Bertils Bil AB. Avtalstid är 2010-08-01 till och med
2013-07-31. Avtalet medger en förlängning om ytterligare ett år. Kommunen har
under 2011/2012 medverkat i en av Västra Götaland samordnad
personbilsupphandling men då formaliteter och krav inte passade in har kommunen
frångått den upphandlingsprocessen.
För att göra en bra och samordnad upphandlingsprocess och kunna samordna med
andra Dalslandskommuner föreslås att förlängningsåret i nuvarande avtal utnyttjas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse planeringssekreterare, 2013-02-06
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att förlänga nuvarande avtal med leasingbilar och
uppdrar åt planeringssekreterare att underteckna för beslutet erforderliga
handlingar.
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Planeringssekreterare
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§ 32
Gemensamt bildande av lönekontor i Dalsland, Dnr 2013-000033.020
Sammanfattning
I början av 2006 skrevs ett intentionsavtal som i första hand avsåg att Åmåls,
Melleruds, Färgelandas samt Dals-Eds kommuner skulle ingå ett samarbete om
gemensamt Löne/PA-system med tillhörande IT-tjänster. I andra hand nämndes även
möjligheten att på sikt bilda en gemensam löneenhet för de fyra aktuella
kommunerna.
I februari 2010 skedde implementeringen av det nya Löne-/PA-systemet samt nytt
redovisningssystem. De fyra kommunerna har därefter arbetat med att kvalitetssäkra
och förbättra effektiviteten av löneadministrationen inom respektive kommun. Nu
föreslås att i nästa steg initiera en utredning om ett eventuellt bildande av en
gemensam löneenhet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunchef, 2013-01-30
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att tillsammans med kommunerna Mellerud,
Färgelanda och Åmål genomföra en fördjupad utredning avseende bildande av en
gemensam löneenhet i Dalsland. Utredningen ska genomföras via en
projektanställning under 2013 vilket ska medfinansieras av Dals-Eds kommun
med 190 000 kronor. Medlen ska finansieras inom kommunstyrelsens ram.

Expedieras:
Kommunchef
Personalchef
Ekonomichef
Åmåls kommun
Färgelanda kommun
Melleruds kommun
Dalslandskommunernas kommunalförbund
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§ 33
Remiss - Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020, Dnr
2013-000050.000
Sammanfattning
En gemensam strategi för Västra Götaland är framtagen i samverkan mellan Västra
Götalandsregionen och kommunerna genom de fyra kommunalförbunden. Strategin är
förankrad i Beredningen för Hållbar Utveckling. Beredningen har nu skickat ut
materialet på remiss och för kommunkollektivet ska detta ska genom de fyra
kommunalförbunden i länet. Fyrbodals kommunalförbund har skickat ut materialet på
remiss till sina medlemskommuner och svaren ska vara kommunalförbundet tillhanda
senast den 5 april. Dessförinnan ska dialog föras med övriga Dalslandskommuner om
ett eventuellt gemensamt yttrande. Detta gör att det inte finns tidsmässigt utrymme att
hantera ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde den 3 april.
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunstyrelsens arbetsutskott att
lämna remissyttrande i ärendet, bland annat utifrån de diskussioner och
synpunkter som lämnas från kommunstyrelsens ledamöter.
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KSAU 13 mars
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§ 34
Nyttjanderättsavtal Eds-Strand 3:1 Tavlan - Svenska Kyrkan Göteborgs Stift,
Dnr 2013-000052.255
Sammanfattning
Svenska kyrkan har inför ny period inkommit med förslag till nyttjanderättsavtal för
motionsanläggningen Tavlan. I föreliggande förslag till avtal ingår två tidigare avtal
som kommunen tecknat 1988 och 1997. Arrendeavgiften är uppjusterad till 7200
kronor och ska indexuppräknas årligen. Upplåtelsen gäller under perioden 2013-07-01
- 2023-06-30. Bifogad karta till avtalet anger arrendet.
Beslutsunderlag
Nyttjanderättsavtal Tavlan inkl. karta, Svenska kyrkan, 2013-01-17
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen godkänner föreliggande nyttjanderättsavtal för
motionsanläggningen Tavlan. Kommunstyrelsens ordförande uppdras att
underteckna avtalet. Den årliga arrendeavgiften ska hanteras inom
kommunstyrelsens ram.

Expedieras:
KS ordförande för undertecknade och f.v.b.
Kommunkansliet för bevakning
Ekonomichef
Fritid- och kulturchef
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§ 35
Remiss om West Swedens framtida inriktning, organisation och finansiering,
Dnr 2012-000056
Sammanfattning
West Sweden Ideell Förening beslutade på en extra föreningsstämma den 9 november
2012, att anta inriktningsbeslutet West Sweden – framtida organisation med följande
korrigering att under rubriken ”Förslag Göteborgskontoret” utgår tredje meningen ”
Därefter bör projektverksamheten drivas i bolagsform utanför ramen för föreningen”.
Kommunstyrelsen har i tidigare beslut, 2012-04-04 § 40, att kommunen inte har något
att invända mot West Sweden styrelse förslag till framtida inriktning och organisation.
Årsavgiften idag är 5 kronor per invånare, för Dals-Eds del ca 23.000/år.
Extrastämman beslutade även att ge styrelsen i uppdrag att till ordinarie stämma 2013
presentera ett beslutsunderlag rörande West Swedens framtida organisation i enlighet
med inriktningsbeslutet. Nu har Dals-Eds kommun fått möjligheten att framföra sina
åsikter angående de tre olika scenarier som styrelsen tagit fram enligt nedan.
Scenario 1, fokus på regionalutveckling
Scenario 2, fokus på projektutveckling av kommunal kärnkompetens
Scenario 3, fokus på nätverksbyggande, med möjlighet till arbetsplats i Bryssel
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse planeringssekreterare och kommunchef, 2013-02-25
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen för Dals-Eds kommun anser att scenario 2 är den lämpligaste
formen för West Swedens framtida organisation och verksamhet, under
förutsättning att nuvarande medlemmar kvarstår i samarbetet. I annat fall gör
kommunen bedömningen att alternativet är avveckling av organisationen.
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West Sweden
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§ 36
Samtjänstavtal mellan Polisområde Fyrbodal och Dals-Eds kommun, Dnr 2009000211.113
Sammanfattning
Samverkansavtal innebär att företrädare från polisen och kommunen träffas och
resonerar sig fram till en gemensam problembild och vad polisen respektive
kommunen ska göra vilket nedtecknas i en överenskommelse. Syftet är att skapa
förutsättningar för ett effektivare gemensamt arbete för ökad trygghet och minskad
brottslighet. Kommunen har haft samverkansavtal med polisen för 2011 och 2012.
Nytt samverkansavtal för 2013 kommer at behandlas i kommunstyrelsens
arbetsutskott 2013-03-13.
Samtjänstavtal, enligt lagen (2004:543) om samtjänst vid medborgarkontor, innebär
att anställd i kommunen utför enklare förvaltningsuppgifter för polisenhet östra
Fyrbodal som inte avser myndighetsutövning. Kommunstyrelsen beslutade 2009-1202 § 173 att bland annat godkänna samtjänstavtal med Polisområde Fyrbodal under en
försöksperiod fram till och med 31 december 2010 med en uppsägningstid om tre
månader. Avtalet har därefter löpt på utan uppsägning och är fortfarande gällande med
samma utformning som vid avtalets tecknande. Under försöksperioden har ingen
ersättning utgått för förvaltningsuppgifterna från polisen.
Förutsättningarna har delvis förändrats sedan samtjänstavtalets tecknade genom att
polisens mobila enhet finns placerad på torget en dag i veckan och det kan därför
finnas behov för en översyn även av samtjänstavtalet. Kommunstyrelsens
arbetsutskott uppdrog därför 2012-11-14 § 211 åt AME-chef att genomföra en
översyn av gällande samtjänstavtal och inkomma med eventuella revideringar.
Skrivelse från AME-chefen, 2013-02-12 föreligger
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att säga upp samtjänstavtalet med polisen i dess
nuvarande form på grund av de nya förutsättningar som numera gäller i form av
polisens mobila enhet. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchef att föra dialog
med polisen om eventuell omförhandling av samtjänstavtalet utifrån de nya
förutsättningarna.
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Polisområde Fyrbodal
Kommunchef
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§ 37
Internkontroll - Rapport 2012 / Plan 2013, Dnr 2012-000360
Ärendet är inte färdigberett och utgår till nästa kommunstyrelse sammanträde.

Expedieras:
Ekonomichef
KS 3 april
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§ 38
Information till Kommunstyrelsen, Dnr 9230
Västvatten AB genom VD Lisa Cronholm samt Conny Stensson som arbetat med
projekt och utveckling inom bolaget informerar om modellen för kommunsamverkan
inom VA mellan Uddevalla, Färgelanda och Munkedal. Frans Wallebäck Sweco,
deltar.
Kommunens revisorer besöker kommunstyrelsen för uppföljning av enkät kring
ansvarsprövning 2012. Diskussion förs kring bland annat kommunstyrelsens
uppsiktsplikt gentemot nämnder och bolag.
Kommunchefen informerar om att ansträngningen på kommunens personal för
närvarande är stor på grund av bland annat sjukskrivningar, vakanser samtidigt som
större processer ska genomföras under året.
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§ 39
Rapport från Kommunalförbunden, Dnr 14270
Kommunstyrelsens ordförande informerar om möte imorgon med Fyrbodals
kommunalförbund utifrån utvärdering av förbundet och diskussion om vilka områden
som organisationen ska arbeta vidare med i framtiden.
Även kring Dalslandskommunernas kommunalförbund pågår en utvärdering som
presenteras under våren.
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§ 40
Anmälan av delegationsbeslsut 130306, Dnr 19410
Följande delegationsbeslut anmäls:
Enhetschef Eva Karlsson
• Parkeringstillstånd – Delegation nr: 2013 – 02 och 2013 - 04.
• Bostadsanpassningsbidrag 2013 – Delegation nr 2013 - 06
• Dals-Eds kommuns tillfälliga lokala trafikföreskrifter att gälla på våroch höstmarknaderna den 27 april och 12 oktober 2013 – Delegation 2013 –
08.
Exploateringskoordinator Claes Hellberg
• Hyresavtal del av Dals-Ed, Ed 1:34, 30 m2 – Delegation 2013 – 05.
Räddningschef Per Sandström
• Sotningsutbildning för egen sotning – Delegation 2013 – 07.
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

.
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§ 41
Meddelande KS 130306, Dnr 19411
Sveriges Kommuner och Landsting - Cirkulär 12:76
Uppdaterad version – Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i
utbildnings- och introduktionsanställning – BUI 12.
Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 13:6
Budgetförutsättningar för åren 2013 – 2016.
Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 13:7
Feriejobb sommaren 2013.
Socialnämndens Arbetsutskott – Dals-Eds kommun
Förfrågan om intresse av gemensam socialjour i Fyrbodal.
Sveriges Kommuner och Landsting
Inbjudan till Demokratidagen 2013, den 24 april på Folkets Hus i Stockholm.
Sveriges Kommuner och Landsting
Verksamhetsplan och budget 2013.
FoU i Väst, Länsstyrelsen Västra Götalands län m.fl.
Föräldrar i vår tid – Forskning och utveckling om föräldraskap, föräldrastöd och
familjers villkor.
Länsstyrelsen Västra Götalands län, Västra Götalandsregionen m.fl.
Regional mobilisering mot Cannabis i Västra Götaland – Dokumentation från
konferens
i Göteborg 27 november 2012.
Dalslands Miljönämnd
Sammanträdesprotokoll 2013-02-07 § 1-9.
Sammanträdesprotokoll 2013-02-07 § 10-12.
Dalslandskommunernas Kommunalförbund
Sammanträdesprotokoll 2013-01-24 § 1-11.
Fyrbodals kommunalförbund, Förbundsdirektionen
Sammanträdesprotokoll 2013-02-07.
Kommunala Pensionärsrådet
Sammanträdesprotokoll 2013-02-04.
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forts § 41
Kommunala Handikapprådet
Sammanträdesprotokoll 2013-02-04.
Diarienr KS 13/44.612 –Polismyndigheten i Västra Götaland
Anmälan och underrättelse om stöld i olåst studentrum på Utsiktens Gymnasieskola
2012-12-18.
Diarienr KS 12/319.130 – Arbetsförmedlingen, Migrationsverket,
Länsstyrelserna
Informations- och prognosbrev februari 2013 gällande behovet av platser för
mottagandet
av nyanlända samt om det aktuella läget i bosättningsarbetet.
KS 12/315.265 – Länsstyrelsen Västra Götalands län
Beslut om bildande av naturreservatet Bengtsviken i Dals-Eds kommun samt
skötselplan.
KS 10/306.265 – Fylkesmannen i Östfold
Nya skogsreservat i Aremark, Eidsberg, Halden, Marker och Rygge.
KS 13/48.170 – Räddningstjänsten Dals-Eds kommun
Årsuppföljning 2012 – kommunernas uppgift enligt lagen om skydd mot olyckor
(LSO).
KS 12/240.233 – Plan- och byggnadsnämnden
Tillfälligt bygglov i fem år för nybyggnad av äldreboende (modulbyggnad).
KS 13/54.239 – Plan- och byggkontoret
Underrättelse – Rivning samt till- och ombyggnad av garage, förråd och carport Äng
3:19.
KS 13/54.239 – Plan- och byggkontoret
Meddelande enligt 9 kap 41 b § Plan- och bygglagen (2010:900)
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