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§ 100
Remiss - Departementspromemoria om En samlad organisation pa det
funktionshinderspolitiska omradet (Ds 2013:40), Dnr 2013-000203
Sammanfattning
Socialdepartementet har inkommit med remiss avseende Departementspromemoria
om En samlad organisation pa det funktionshinderspolitiska omradet dar forslag
lamnas om att delar av Hjalpmedelsinstitutet (HI) nuvarande uppgifter som kan anses
vara ett statligt atagande inordnas i Myndigheten for handikappolitisk samordning
(Handisam) i samband med att HI upploses.
Remissvar ska ha inkommit till departementet senast den 15 augusti.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen i Dals-Eds kommun har inget att erinra.

Expedieras:
Socialdepartementet
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§ 101
Oversiktspian ior Tanums kommun - OP 2030, Dnr 2013-000164.212
Sammanfattning
Ett program till oversiktsplan 2030 har tagits fram och finns nu tillganglig for
synpunkter. Syftet med programmet ar att skapa en bild av hur Tanums kommun ska
utvecklas och ge tydliga malsattningar for vad oversiktsplanen 2030 ska innehalla.
Svarstiden ar forlangs till och med 26 augusti.
Beslutsunderlag
Program till oversiktsplan 2030, Tanums kommun
Kommunstyrelsens beslut
Dals-Eds kommun har i det har skedet inget att erinra och ser med stort intresse
framemot att ta del av det fortsatta arbetet.

Expedieras:
Tanums kommun
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§ 102
Oversyn av interkommunal samverkan och iorslag till framtida samverkan iOr
Dalslandskommunerna, Dnr 2013-000174.000
Sammanfattning
Dalslandskommunemas kommunalforbund bildades i sin nuvarande form
2007-01-01 med uppdrag att "vara en plattform och ett nay for kommunal samverkan
i Dalsland samt en arena for Dalslandskommunemas engagemang i Fyrbodals
kommunalforbund", Sedan bildandet har verksamheten utvecklats samtidigt som
andra samverkansorgan ocksa forandrats och nya samarbeten har etablerats.
Omvarldsforandringarna ar stora och kommunalforbundets direktion har beslutat att
genomfora en oversyn av samarbetet. Molletmed oversynen ar att Ia svar polhur
framtida samverkan kan se ut avseende organisering, gransdragning, utforande,
finansiering samt hur kommunerna kontinuerligt ska kurma definiera och utveckla hur
man gemensamt arbetar med viktiga framtidsfragor.
I uppdraget ingar en kartlaggning av kommunernas samtliga deltaganden i
interkommunal samverkan. Molletar att fa ett helhetsgrepp kring vilka
samverkansformer som firms och vilka behov de svarar emot. Dessutom ska
resultaten fran tidigare genomforda utvarderingar av miljonamnden och USD
(Utveckling Socialtjanst i Dalsland) beaktas.
Utvarderingen har resulterat i studien Oversyn av interkommunal samverkan och
forslag till framtida samverkan for Dalslandskommunerna.
Den 26-27 september genomfor kommunforbundet en konferens tillsammans med
berorda kommuner med utgangspunkt fran oversynen. Kommunstyrelsens
arbetsutskott diskuterar vid dagens sammantrade den interna processen infor
konferensen. Kommunchefen presenterar forslag till upplagg med olika
fragestallningar att diskutera utifran oversynen.
Beslutsunderlag
Oversyn av interkommunal samverkan och forslag till framtida samverkan for
Dalslandskommunerna, april 2013
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att genomfora en intern genomgang av oversynen vid
kommunstyrelsens ordinarie sammantrade i september med utgangspunkt fran
foreslagna fragestallningar. Darutover behandlas oversynen i samband med ett
gemensamt gruppmote den 4 september.
Expedieras:
KS 11 september
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§ 103
Cirkular 13:15 - Huvudoverenskommelse om Ion och allmanna
anstallningsvilfkor m.m. - HOK 13 - med OFRs fdrbundsomrade Allman
kommunal

verksamhet,

Dnr 2013-000180.024

Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarforbundet Pacta traffade den
10 april 2013 Huvudoverenskommelse, HOK 13, med OFRs forbundsomrade Allman
kommunal verksamhet.
Beslutsunderlag
Cirkular 13:15 HOK 13 AKV
Cirkular 13:20 HOK 13 Kommunalarbetarforbundet
Cirkular 13:21 HOK 13 PAN
Tjansteskrivelse personalchef, 2013-05-22
Kommunstyrelsens
beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta bestammelserna enligt Huvudoverenskommelse

HOK 13 samt

att efter framstallan fran respektive riksorganisation uppdra at personal chef en att
teckna lokalt kollektivavtal - LOK 13 - i enlighet med det central a
forhandlingsprotokollet

Expedieras:
Personal chef
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§ 104
Cirkular 13:20 - Huvudoverenskommelse om Ion oeh allmanna
anstallnmgsvillkor m.m. HOK 13 med Svenska KommunalarbetarefOrbundet,
Dnr 2013-000179.024
Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarforbundet Pacta traffade den
28 april 2013 Huvudoverenskommelse, HOK 13, med Svenska
Kommunalarbetareforbundet.
Beslutsunderlag
Cirkular 13:15 HOK 13 AKV
Cirkular 13:20 HOK 13 Kommunalarbetarforbundet
Cirkular 13:21 HOK 13 PAN
Tjansteskrivelse personalchef, 2013-05-22
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta bestammelserna enligt Huvudoverenskommelse HOK 13 samt
att efter framstallan fran respektive riksorganisation uppdra at personalchefen att
teckna lokalt kollektivavtal - LOK 13 - i enlighet med det centrala
forhandlingsprotokollet

Expedieras:
Personalchef
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§ 105
Cirkular 13:21 - Lon och anstallningsvillkor fdr personlig assistent och
anhdrtgvardare - PAN 13 - med Svenska Kommunalarbetarefdrbundet, Dnr
2013-000178.042
Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarforbundet Pacta traffade den 28
april 2013, Overenskommclsc om Ion och anstallningsvillkor for personlig assistent
och anhorigvardare PAN 13 med Svenska Kommunalarbetareforbundet (Kommunal).
Beslutsunderlag
Cirkular 13:15 HOK 13 AKV
Cirkular 13:20 HOK 13 Kommunalarbetarforbundet
Cirkular 13:21 HOK 13 PAN
Tjansteskrivelse personalchef, 2013-05-22
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta bestammelserna enligt Huvudoverenskommelse HOK 13 samt
att efter framstallan fran respektive riksorganisation uppdra at personalchefen att
teckna lokalt kollektivavtal - LOK 13 - i enlighet med det centrala
forhandlingsprotokollet

Expedieras:
Personalchef
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§ 106
Cirkular 13:22 - Overenskommelse om andringar i Bestammelser for
arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser - BEA, Dnr 2013-000170.042
Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarforbundet Pacta har traffat
overenskommelse om andringar i Bestammelser for arbetstagare i
arbetsmarknadspolitiska insatser - BEA med Svenska Kommunalarbetareforbundet.
Beslutsunderlag
Cirkular 13:15 HOK 13 AKV
Cirkular 13:20 HOK 13 Kommunalarbetarforbundet
Cirkular 13:21 HOK 13 PAN
Cirkular 13:22 BEA
Tjansteskrivelse personalchef, 2013-05-22
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta bestammelserna enligt Huvudoverenskommelse HOK 13 samt
att efter framstallan fran respektive riksorganisation uppdra at personalchef att
teckna lokalt kollektivavtal - LOK 13 - i enlighet med det centrala
forhandlingsprotokollet

Expedieras:
Personalchef
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§ 107
Motion - Nyttja arbetssdkande till praktikplatser inom de kommunala
verksamheterna, Dnr 2013-000030.141
Sammanfattning
Michael Hom, miljopartiet, har inkommit med motion om att nyttja arbetssokande till
praktikplatser inom de kommunala verksamhetema. Personalehefen har inkommit
med underlag oeh information i arendet kring kommunens strategi for att ta emot
praktikplatser.

Beslutsunderlag
Personalehefens tjdnsteskrivelse, 2013-06-04

BeslutsfOrslag
Kommunfullmaktige

beslutar att besvara motionen enligt foljande,

I enlighet med kommunfullmaktiges mal ska kommunen vara en attraktiv
arbetsplats oeh hantera det kommande personalbehovet vilket bland annat
innebar att det ska finnas en oppenhet bland verksamhetema att ta emot
praktikanter/elever. Efter genomford handledarutbildning kommer det aven att
i framtiden finnas forutsattningar att i verksamhetema ta emot fIer praktikanter
pa ett kvalitetsmassigt satt vilket ocksa ar en viktig aspekt, bade for den
enskilde oeh for uppfyllelse av kommunfullmaktiges mal.

Expedieras:
KF
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§ 108
Okade behov av resurser fOr elever i behov av sarskilt stdd, Dnr 2013-000184.611
Sammanfattning
FOKUS-namnden beslutade 2013-05-22 § 40 aUtillfora Snorrumskolan ytterligare
370000 kronor for 2013 avseende sarskilt riktat stod till elever med specifika behov.
Alla mojligheter till omfordelning och samordning ar genomforda i verksamheten och
for lasaret 2013-2014 beraknas att en forstarkning kommer kravas med 800 000 kr.
FOKUS-namnden askar i samma beslut om en utokning av budgetramen for bam med
behov av sarskilt stod med 370 000 kronor.
Beslutsunderlag
FOKUS-namnden protokolI 2013-05-22 § 40
Tjansteskrivelse rektor Snorrumskolan
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att aterremiUera arendet med hanvisning till att
FOKUS-namnden sjalva forst genomfor en forvaltningsovergripande
bedomning av budgeten i sin helhet for FOKUS-namnden innan vidare beslut
kan fattas,

Expedieras:
FOKUS
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§ 109
Platsbehov fdrskolan hdsten 2013, Dnr 2013-000185
Sammanfattning
Under hela 2012 har behovet av bamomsorgsplatser okat i Dals-Eds kommun.
Verksamhetsansvariga har arbetat med anpassningar efter det okade behovet, och
under 2012 tillskots medel for utokad verksamhet utifran faktiskt behov. Detta till
trots, rader fortsatt platsbrist inom bamomsorgen.
Under varen 2013 forsoker verksamhetsansvariga losa situationen genom
omfordelning av fritidsbam och forskolebam, samt genom att forsoka rekrytera en
dagbarnvardare tidsbegransat. I en sammanstallning infer hosten 2013 framgar att
dessa insatser inte ar tillrackliga. Hostterminen 2013 frigors 35 forskoleplatser da
forskolebarn gar vidare till Forskoleklass. Samtidigt star 52 bam i ko for bamomsorg
till hosten 2013. Detta gor att dagens organisation Iamnar 17 bam utan forskoleplats,
Forvaltning och verksamhetsansvariga arbetar aktivt med att iordningstalla
utokad forskoleverksamhet i enlighet med de behov som finns och gallande
lagkrav. Om an i enlighet med principen om god ekonomisk hushallning,
kommer utokad verksamhet att gora att kostnadema overstiger budgetramen for
forskoleverksamhet, pa grund av den tidigare redovisade omfattningen av
bamomsorgsbehovet i Dals-Eds kommun i forhallande till
skatteutjamningsbidragets koefficienter.
FOKUS-namnden har aven uppdragit at forvaltningsekonomen att utarbeta underlag
for att hos kommunstyrelsen g6ra framstallan om askande av en utokning av
budgetramen for forskoleverksamhet som foreligger for behandling hos
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2013-06-19 § 128 godkanna att FOKUSnamnden fran och med den 1 augusti 2013 ianspraktar del av Edsgardets lokaler for en
ny forskoleavdelning. I framstallan om tillskott av medel for utokad
forskoleverksamhet beraknades kostnaden till 1,1 mkr utover tilldelad budget for
2013. Vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-06-19 redovisades mer exakta
preliminara kostnadsunderlag, och en redogorelse av faktiska kostnader utifran att
placeringen av den extra avdelningen forlagts till Edsgardet och antalet bam i behov
av plats star klart, begardes infer kommande kommunstyrelsesammantrade.
Skrivelse fran forvaltningschef FOKUS foreligger med kostnadsberakning for drift
och investering av ny forskoleavdeluing i Edsgardets lokaler. 13 bam erbjuds plats i
den nystartade forskoleavdelningen pa Edsgardet. Driftskostnaderna for 013
fordelar sig enligt foljande:

OrdfOrandes Signatur
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forts. § 109
Personal:
Kost:
Stad:
Larmtrl:
Lokaler:
omfordelning

490 tkr
172 tkr
61,5tkr
13,5tkr
Aterst<lr att faststalla. Ingen utokad kostnad for kommunen, endast
internt.

Summa:

837 tkr

Till detta kommer investeringskostnader i samband med nystart av
avdelningen. Porslin, lekmaterial, hygienprodukter, inventarier (kladhangare,
forvaring, visst moblemang mm.) beraknas uppga till 179 tkr.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-06-19 § 128
Tjansteskrivelse fcrvaltningschef FOKUS

Beslutsfdrslag:
Kommunfullmaktige beslutar att tillskjuta medel till FOKUS-namnden om
800 000 kronor genom KF oforutsett anslag for de beraknade driftskostnaderna
for den nystartade forskoleavdelningen pa Edsgardet, FOKUS-namnden har att
hantera investeringskostnaderna inom tilldelad ram. Vidare uppdras at
ekonomichefen att genomfora ramjustering avseende hyreskostnaderna.

Expedieras:
KF
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§ 110
Medborgarfdrslag - Buller fran Vindkraftsverken, Dnr 2013-000065.400
Sammanfattning
Medborgarforslag har inkommit 2013-02-19 om att Dals-Eds kommun bor genomfora
en bullerkarta omfattande alIt buller frfm de vindkraftverk som finns i kommunen och
som planeras.
Kommunfullmaktige beslutade 2013-03-20 § 9 att remittera medborgarforslaget till
kommunstyrelsen for beredning. Kommunstyre1sens arbetsutskott remitterade i sin tur
forslaget vidare till Plan- och byggnadsnamnden och miljonamnden for forslag till
yttrande kring motionen.
Yttrande foreligger fran plan- och byggnadsnamnden

samt Dalslands miljokontor,

Beslutsunderlag
Plan- och byggnadsnamnden protoko1l2013-05-28
Dalslands miljokontor, dnr: 2013/0614.MTI

§ 54

Beslutsforslag
Kommunfullmaktige beslutar att avsla medborgarforslaget med hanvisning till
att bedomning gors om att det inte finns nagon anledning att tillhandahalla
bullerkartor i det syfte som forslagsstallaren anger. Det ar mojligt for
allmanheten att vanda sig till miljokontoret for att ta del av det
underlagsmaterial som finns for vindkraft och andra bullerkallor i samhallet.

Expedieras:
KF
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§ 111
Finansiering

- Utvardering dalslandskommunerna,

Dnr 2013-000187.000

Sammanfattning

Dalslandskommunernas kommunalforbund, som bildades i sin nuvarande form
2007-01-01, har beslutat att genomfora en oversyn av samarbetet. Maler med
oversynen ar att Ia svar pa hur framtida samverkan kan se ut avseende organisering,
gransdragning, utforande, finansiering samt hur kommunerna kontinuerligt ska kunna
definiera och utveckla hur man gemensamt arbetar med viktiga framtidsfragor.
Utvarderingen har resulterat i studien Oversyn av interkommunal samverkan och
forslag till framtida samverkan for Dalslandskommunerna. Den 26-27 september
genomfor kommunforbundet en konferens tillsammans med berorda kommuner med
utgangspunkt fran oversynen. For det interna arbetet finns forslag om att genomfora
en intern genomgang av oversynen vid kommunstyrelsens ordinarie sammantraden i
augusti och september samt i partigrupperna.
For finansieringen av oversynen foreslas att fakturan delas mellan kommunerna och
for Dals-Eds kommun blir kostnaden 40 000 kronor.
Kommunstyrelsens

beslut

Kommunstyrelsen beslutar att finansieringen av oversynen och utvarderingen av
dalslandskommunernas kommunalforbund om 40 000 kronor ska ske via
projektbas inom planeringssekreterarens ansvar.

Expedieras:
Ekonomichef
Planeringssekreterare
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§ 112
TrafikterminaI-

Resecentrum Dals-Ed, Dnr 2005-000236.214

Sammanfattning
Ett planprogram for Resecentrum i Dals-Eds kommun, har varit utsant for samrad
under tiden 18 april till och med 27 maj 2013. Sakagare och remissinstanser har fatt
skriftlig underrattelse samt planhandlingar skickade till sig. Planforslaget har aven
varit tillgangligt pa kommunens hemsida och pa plan- och byggkontoret,
Till samradshandlingen finns en separat trafikutredning daterad 2013-03-08, samt
fastighetsforteckning daterad 2013-04-08. Eds jarnvags- och busstation ar av stor
ekonomisk och social betydelse for kommunen. Stationen har idag stora brister nar det
galler tillganglighet, trygghet, trafiksakerhet och kapacitet. I huvudsak foreslas ny
gangtunnel under jarnvagen, ny plattform soder om sparen och borttagande av 2
befintliga parallellspar, utbyggnad av busstationen och ny pendelparkering. I forslaget
ingar aven att reglera markanvandningen for nagra byggnader som ligger inom
planomradet,
Planprogrammet ar forsta steget i planlaggning for ett nytt resecentrum. Syftet ar att
belysa planomradets forutsattningar, utpeka vilka konsekvenser resecentrumet kan
medfora samt att avgransa fragor for miljobedomning.
Inkomna yttranden har sammanfattats av plan- och byggkontoret med beslutsforslag.

Besiutsunderiag
Samradsredogorelse, planprogram Resecentrum 2013-06-10

Kommunstyreisens besiut
Kommunstyrelsen beslutar att planarbetet far vila i avvaktan pa
funktionsutredningen som Trafikverket har startat, vilket ska klargora
forutsattningama for planforslaget.
Kommunstyrelsen uppdrar at planeringssekreterare att lyfta finansieringsfragan
saval inom Fyrbodals kommunalforbund som till Vastra Gotalandsregionen och
Vasttrafik enligt Trafikverkets yttrande. Planeringssekreteraren uppdras aven att
fortsatta dialogen med Vasttrafik om bland annat tillganglighetsfragoma.

Expedieras:
PBN
Planeringssekr
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§ 113
Lokal samverkansplan - Primarvard, Vuxenpsykiatri och Socialtjanst - Dals-Eds
kommun, Dnr 2013-000188.700
Sammanfattning
Syftet med samverkansplanen ar att forbattra flodet mellan vardkedjoma. Med en
helhetssyn mellan de olika huvudmannen kan en battre yard skapas med omsorg for
malgruppen och en rehabiliteringskedja som fungerar. Problem loses genom att
huvudmannen har en helhetssyn, oppenhet och langsiktighet.
Socialnamndens arbetsutskott har 2013-06-05 § 68 stallt sig bakom foreliggande
Lokal samverkansplan - Primarvard, Vuxenpsykiatri och Socialtjanst - Dals-Eds
kommun och vidarebefordrar arendet till kommunstyrelsen for stallningstagande.

Beslutsunderlag
Lokal samverkansplan - Primarvard, Vuxenpsykiatri och Socialtjanst - Dals-Eds
kommun
Socialnamndens arbetsutskott protokoll, 2013-06-05 § 68

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkanna Lokal samverkansplan - Primarvard,
Vuxenpsykiatri och Socialtjanst - Dals- Eds kommun och uppdra at
kommunstyrelsens ordforande att underteckna dokumentet.

Expedieras:
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§ 114
Nationell plan iOr transportsystemet 2014-2025, Dnr 2013-000201
Sammanfattning
Trafikverkets forslag till Nationell plan for Transportsystemet 2014-2025 oversands
till kommunen for yttrande. Innehallet i planforslaget har i stor utstrackning hamtats
ur Nationell plan for transportsystemet 2010-2021, Kapacitetsutredningen och de
atgarder som pekats ut i infrastrukturpropositionen och regeringens direktiv om att
uppratta forslaget till ny nationell plan. Grunden for prioriteringama har varit att i
forsta hand varda den infrastruktur som finns och att anvanda den mer effektivt.
Forslaget har tagits fram i i dialog med andra berorda parter. Remissvaren pa
planforslaget inklusive miljokonsekvensbeskrivningen ska i 3 exemplar vara
inlamnade till Naringsdepartementet senast den 1 oktober 2013.
Planeringssekreteraren har inkommit med forslag till remissvar.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen staller sig bakom planeringssekreterarens remissvar som sitt
eget.

Expedieras:
Fyrbodal inkl planeringssekreterarens yttrande
Planeringssekr
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§ 115
Regional infrastrukturplan

2014-2025, Dnr 2013-000189

Sammanfattning
Regionstyrelsen remitterar forslag till regional plan for transportinfrastrukturen i
Vastra Gotaland 2014-2025 med tillhorande miiljkonsekvensbeskrivning.
Kommunalforbunden ansvarar for vidarebefordran till sina respektive kommuner och
for att ta fram ett gemensamt yttrande. Kommunemas remissvar ska vara Fyrbodal
tillhanda senast den 30 augusti.
Planeringssekreteraren har inkommit med forslag till remissvar.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen staller sig bakom planeringssekreterarens remissvar som sitt
eget.

Expedieras:
Fyrbodal inkl planeringssekreterarens yttrande
Planeringssekr
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§ 116
Kommunalledningsplats,

Dnr 2013-000116.180

Sammanfattning
I Lag (206:544) om kommuners och landstings atgarder infor och vid extraordinara
handelser i fredstid och hojd beredskap framgar att kommunema skall vidta de
forberedelser som behovs for verksamheten under hojd beredskap. I
beredskapsforberedelserna ingar bl.a. att anordna ledningsplatser for
kommunledningen. Myndigheten for samhallsskydd och beredskap MSB har ansvaret
att stodja kommunema i deras arbete med att astadkomma sakra forutsattningarna for
effektiv och saker ledning under hojd beredskap. Sadana forberedelser innebar ocksa
att ledningsformagan vid svara pafrestningar pa samhallet i fred okas.
For att astadkomma detta atgardsforslag har kommunen som forsta atgard genomfort
en till sina forutsattningar anpassad ledningsanalys. Uti fran ledningsanalysen skall en
ledningsplan och informationsplan upprattas och ovas. For att be1ysa sakerheten i
kommunens datasystem kommer kommunen att utfora en "I'Ivsdkerhetsanalys".
Med ovanstaende som underlag har en inventering och dokumentation av de tekniska
stodsystemens nuvarande omfattning och funktion, samt vilka lokaler som finns att
tillga for ledning utforts. Resultaten tillsammans med kraven pa funktionalitet
identifierar de atgarder som ar nodvandiga for att uppna den avsedda sakerheten.
Detta har resulterat i ett atgardsforslag, Kommunalledningsplats - forslag till tekniska
atgarder for saker ledning for Dals-Ed. Atgardsforslagen bestar av en textde1 med en
kostnadskalkyl fordelad pa fyra huvudomraden och utgor underlag for bedomningen
om statligt stod.
De fyra huvudomradena ar:
• Lokaler for ledningsfunktion
• Stromforsorjning
• Telefoni
• IT-sakerhet
Atgardsforslaget har framtagits av Myndigheten for samhallsskydd och beredskap
(MSB) i samarbete med Dals-Eds kommun och konsulter. Som ett forsta steg har en
inventering av befintliga lokaler och installationer utforts, Inventeringen har sedan
utgjort underlag for atgardsforslaget.
Forslaget till atgarder i kommunhuset innefattar dels lokaler for ledning och
information i entreplan, stromforsorjning i form av reservkraftsaggregat som placeras
i kallaren, investeringar i IT-serverrum for en sakrare fysisk miljo, inklusive redan
genomfors investering i kyla samt fiberring runt Lilla Lee.
Totalt

ar projektet

beraknat till 3 269000 varav 50 % erhalls i bi a
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forts. § 116
Arbetsutskottet har 2013-04-10 foreslagit att kommunstyrelsen tillsammans med MSB
gar vidare i projektet samt att projektgruppen med projektledare, som utses av
kommunchefen, har ansvar for att aterkomma till kommunstyrelsen med forslag pa
prioriteringar och finansiering av atgardema inom det ordinarie budgetarbetet.
Kommunstyrelsen beslutade dock 2013-04-30 § 76 att aterremittera arendet till
planeringssekreterare och raddningschef for ytterligare beredning i arendet med
anledning av ny inkommen skrivelse med Atgardsforslag fran MSB.
I tjansteskrivelse 2013-06-17 fran planeringssekreteraren framgar att det kommunen
ska ta stallning till om den ska ga vidare men det ar upp till kommunen att planera in
atgardema i man av tid och budget. Den tidigaste starten for projektet ar 2015 men
med viss mojlighet att starta redan 2014. Projektet kan lopa over flera ar.

Beslutsunderlag
Tjansteskrivelse planeringssekreterare, 2013-04-04
Atgardsforslag, Kommunalledningsplats - forslag till tekniska atgarder for saker
ledning for Dals-Ed
Skrivelse MSB Atgardsforslag, 2013-04-25

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tillsammans med Myndigheten for
samhallsskydd och beredskap (MSB) ga vidare i projektet. Projektgruppen
med projektledare, som utses av kommunchefen, har ansvar for att aterkomma
till kommunstyrelsen med forslag pa prioriteringar och finansiering av
atgardema.

Expedieras:
MSB
Kommunchef
Raddningschef
Planeringssekr
IT-chef
Ekonomichef
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§ 117
Mal och budget kommunstyrelsen 2014, Dnr 2013-000193.100
Sammanfattning
Kommunfullmaktiges budget inklusive kommunens overgripande mal utgor Dals- Eds
kommuns overgripande styrdokument och syftar till att styra utvecklingen av
kommunen. Budget och mal vander sig i forsta hand till Dals- Eds kommuns namnder
och styrelser vilket innebar att de overgripande malen ska konkretiseras och omsattas i
praktik av namnder och styrelser.
Kommunens overgripande mal, namnd- och verksamhetsmal foljs upp och revideras
arligen. Kommunfullmaktiges mal och bestallningar till namnderna for 2014
godkandes i fullmaktige 2013-03-20 § 1 Detta mojliggor for namnder och styrelser
att i god tid under hosten ange egna namnds- och verksamhetsmal som arbetas in i
varje namnds detaljbudget. Pa det har sattet skapas en tydligare struktur och styrning,
en tydlighet fran utvecklingsplan till ansvarig tjansteman, tydligare bestallning fran
kommunfullmaktige till namnderna samt mer fokus pa all kommunal verksamhet.
For att kommunstyrelsens mal ska vara vagledande infor hostens budgetarbete,
redovisas forslag till mal for kommunstyrelsen 2014. Efter godkannande i
kommunstyre1sen har verksamhetema att formulera egna verksamhetsmal uti fran
kommunstyrelsens mal som arbetas in i budgeten. Kommunstyrelsens budget- och
maldokument ska darefter godkannas i kommunstyrelsen under oktober for att i
november redovisas for kommunfullmaktige.

Beslutsunderlag
Tjansteskrivelse kommunsekreterare
Forslag till mal och verksamhetsplan 2014 - kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyre1sen beslutar:
att godkanna foreliggande forslag till mal for kommunstyrelsens 2014.
att uppdra at kommunstyrelsens verksamheter aU i samband med hostens
budgetarbete arbeta in verksamhetsmal i budget- och maldokumentet som ska
godkannas av kommunstyrelsen i oktober.

Expedieras:
Verksamhetsansvariga
KS 90kt

inom KS

~--.
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§ 118
Budget - Manadsuppfoljning Prognos per 2013-, Dnr 2013-000122
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2013-04-03 § 55 att med anledning av stora underskott
inom Fokusnamnden och KS teknik, genomfora ett antal atgarder for att skarpa upp
och aterskapa fortroendet for uppfoljningssystemet. En av atgardema ar att namnderna
genomfor och redovisar infer kommunstyrelsen en manatlig uppfoljning av budgeten
for aret med prognostiserat resultat for aret samt kostnads- och konsekvensberaknade
atgarder vid eventuella prognostiserade underskott.
Kommunstyrelsens arbetsutskott tar vid dagens sammantrade del av
manadsuppfoljning per maj 2013.

Socialnamnden redovisar manadsuppfoljning per maj. Namnden prognostiserar utan
atgarder en avvikelse mot helarsbudget med 4,8 mkr. Atgarder har hittills tagits fram i
form av bland annat nyckelfri hemvard, samarbete psykstodverkamhet och hemvard,
restriktivare bistandsbedomning samt indragning av LSS-verksamhetens pedagoger
som gor att socialnamnden for narvarande prognostiserar ett underskott med 3,8 mkr.
pa helaret, Det som framst tillkommit sedan foregaende manad ar att
forsorjningsstodet okat kraftigt under de senaste tva manadema vilket bland annat gor
att det prognostiserade utfallet ar 3,8 mkr istallet for 3,6 mkr som foregaende manad.
Fokusnamnden redovisar manadsuppfoljning per maj. Namnden prognostiserar utan
atgarder en avvikelse mot helarsbudget med ca 4,8 mkr jamfort med 5 mkr fran
foregaende manad. Med ytterligare planerade atgarder och forvantad effekt av dessa
uppgar det prognostiserade underskottet till ca 2,4 mkr att hantera for att uppna
budgetfoljsamhet under aret. I det prognostiserade underskottet ingar inte kostnader
for okat bamomsorgsbehov under hosten 2013 som beraknas till 0,8 mkr och inte
heller for okade kostnader for sarskilt stod inom Snorrumskolan som uppgar till 377
000 kr.
Kommunstyrelsen redovisar manadsuppfoljning per maj. Kommunstyrelsen redovisar
ett prognostiserat overskott med 818 000 kronor. loom vissa anslag redovisas
underskott dar forslag finns for atgarder att na balans. Darutover finns forslag om
finansiering for vissa redan beslutande arenden som oversyn av
Ionekontorssamverkan med 190 000 kronor samt oversyn av Dalslandskommunemas
kommunalforbund med 43 000 kronor. For dessa finansieringar kravs sarskilda beslut
i kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens finansverksamhet redovisar sammantaget ett prognos .
overskott med ca 1,5 mkr.
~.
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forts. § 118
For KS teknik prognostiseras per maj ett underskott med 89 000 kronor for aret,
Underskottet har begransats till ett narmast nollresultat till foljd av vakanser samt
okade intakter for skogsavverkning.
Plan- och byggnadsnamnden redovisar prognos per maj med budgetfoljsamhet under
aret 2013.
Beslutsunderlag
Prognos for hela kommunen inkl. planerade atgarder, ekonomichefen
Socialnamnden, protoko1l2013-06-18 § 65 inkl. prognos per maj samt redovisning av
atgarder for budgetfoljsamhet
Fokusnamnden, prognos per maj
Plan- och byggnadsnamnden, prognos per maj
Kommunstyrelsen, prognos per maj
Kommunstyrelsen finansverksamheten, prognos per maj
Kommunstyrelsens teknik, prognos per maj
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av namndemas redovisningar av prognos per maj och
kan konstatera en risk for underskott inom bade Fokusnamnden och
socialnamnden under aret vilket ytterligare forsvarar budgetfoljsamhet for
kommande ar och darmed aven de olika satsningar och investeringar for vara
verksarnheter som kommunen har ambitionen om att genomfora.
Kommunstyrelsen uppmanar darfor namnderna att med prioritet fortsatta arbetet
for budgetfoljsamhet och de regelbundna avstamningarna med kommunstyrelsen
dar forslag till atgarder ska presenteras med tydliga konsekvensbeskrivningar.
Kommunstyrelsen beslutar med anledning av prognosema om foljande:
Att uppdra at Fokusnamnden att utreda mojligheter till ytterligare atgarder inom
Utsiktens gymnasium for okad budgetfoljsamhet.
att inom kommunstyrelsen arbeta vidare med redovisade atgarder for att uppna
budgetfoljsamhet under aret inom enskilda anslag.
att for finansieringen av oversyn av Ionekontorssamverkan om 190 000 kronor
anvanda omdisponering av anslag for projektbas under planeringssekreterarens
ansvar.
att inom AME-chefens ram hantera finansieringen av arets kostnader for
projektet sommarlovsentreprenorer.

~.
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forts. § 1M /Ig

a

att uppdra at ekonomichefen att inom kommunstyrelsens ram omdisponera 15
000 kr. for oversyn av kornrnunens malarbete.

Expedieras:
Samtliga namnder
Ekonomichef
Planeringssekreterare
Kornrnunchef
Personalchef
AME-chef

~.
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§ 119
Jiimstiillt Viistra Gotaland 2013-2017, Dnr 2013-000151
Sammanfattning
Lansstyrelsen har i uppdrag ihm regeringen att utarbeta en strategi for jamstalldhet for
Vastra Gotalands Ian. EUforslag till jamstalldhetsstrategi har tagits fram pa initiativ
av Lansstyrelsen i samverkan med Vastra Gotalandsregionen. Strategin Jamstallt
Vastra Gotaland 2013-2017 ar uppdelad itre overgripande temaomraden: Makt,
inflytande och ekonomisk jamstalldhet, Makt och halsa samt Makt och mans vald mot
kvinnor.
For att fa berorda aktorers synpunkter pa strategin har forslaget skickats pa remiss.
Svaren ska vara Lansstyrelsen tillhanda senast den 15 augusti 2013.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avstar fran yttrande med anledning av att det inte har varit
mojligt att bereda arendet inom ramen for remisstiden.

Expedieras:
Lansstyrelsen

~
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§ 120
Information till Kommunstyrelsen, Dnr 9230
KS ordforande informerar om att:
tidplanen i utredningama for skolans och bamomsorgens lokaler forskjuts en
manad framat vilket innebar att utredningama kan redovisas for beslut i
kommunfullmaktige under november. Styrgruppen for projektet redovisar den
pagaende processen under hosten, bade i kommunfullmaktige i augusti och
kommunstyrelsen i september.
aldreomsorgsprocessen fortsatter genom att styrgruppen traffar KSAU den 4
september for avstamning om den fortsatta processen.
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§ 121
Rapport fran KommunalfOrbunden, Dnr 14270
Processen kring utvarderingen av Dalslandskommunemas kommunalforbund
fortsatter genom dels det intema arbetet i kommunema och darefter tillsammans med
ovriga Dalslandskommuner den 26-27 september.
I Fyrbodals kommunalforbund kommer vid nasta direktionsmote bland annat den
nationella och regionala infrastrukturplanen att behandlas for yttrande.
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§ 122
Anmalan av delegationsbeslut KS 130814, Dnr 20577
Raddningschef Per Sandstrom
• Sotningsutbildning for egen sotning - Delegation nr 2013 - 31 och 38.
Exploateringskoordinator Claes Hellberg
• Markupplatelseavtal avseende elektrisk starkstromsanlaggning for
regionledningar Toftedals-Hogen 1:3 - Delegation nr 2013 - 28.
• Avverkningsavtal rotpost - Toftedals-Hogen 1:3 - Delegation nr 2013-29.
• Markupplatelseavtal avseende elektrisk starkstromsanlaggning for
regionledningar Toftedals-Hogen S:1 - Delegation nr 2013-30.
• Yttrande gallande ansokan om tillstand enligt ordningslagen och lokala
foreskrifter - Festtag i samband med foreningens firande av 75 ar - Eds FF Delegation nr 2013-34.
• Yttrande angaende ansokan om tillstand enligt ordningslagen och lokala
foreskrifter - Musikunderhallning Kanya Tipmungs Thai AB - Delegation nr
2013-35.
• Yttrande angaende ansokan om tillstand enligt ordningslagen och lokala
foreskrifter - Dans lordag 20 juli 2013 kl. 21.00 - 01.00 NossemarksgardenNossemarks Hembygd och Samhallsforening - Delegation nr 2013 - 36.
• Yttrande angaende ansokan om tillstand enligt ordningslagen och lokala
foreskrifter - Gratis kvallskonsert med countrybandet Tricky Trail i
Terassparken i DaIs-Ed kl. 18.00 - 20.00 - Jonas Mansson - Delegation nr
2013-37.
Enhetschef Eva Karlsson
• Parkeringstillstand - Delegation nr 2013 - 32 och 33 samt 2013-43 - 44.
Teknisk chef Roland Kindslatt
• Yttrande angaende ansokan om tillstand enligt ordningslagen och lokala
foreskrifter - Sangstunder i Terassparken under tiden 130804-130901 Smyrnaforsamlingen - Delegation nr 2013-39.
• Yttrande angaende ansokan om tillstand enligt ordningslagen och lokala
foreskrifter - Dans lordag 27 juli 2013 kl. 20.00 - 02.00 Bastorp Nygard - Jan
Erik Pettersson - Delegation nr 2013-40.
• Yttrande over tillfalligt bygglov for skylt pa fastighet Ed 1:121 Delegation nr 2013-41.
• Yttrande over bygglov for fastighet Eds-Torp 1:59 - Delegation nr 2013-42.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lagga delegationsbesluten till ha
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§ 123
Meddelande KS 130814, Dnr 20578
Sveriges Kommuner och Landsting - Cirkular 13:23
Overenskommelse om andringar i Bestammelser for arbetstagare i utbildnings- oeh
introduktionsanstallning - BUI 13.

Sveriges Kommuner och Landsting - Cirkular 13:24
Overenskommelse om andringar i Bestammelser for arbetstagare i
arbetslivsintroduktion - BAL 13.

Sveriges Kommuner och Landsting - Cirkular 13:25
Huvudoverenskommelse HOK 13 med OFRs forbundsomrade Lakare, Sveriges
lakarforbund
samt overenskommelse om Med.stud. 13

Sveriges Kommuner och Landsting - Cirkular 13:26
Battre tillgang till kommunala foreskrifter.

Sveriges Kommuner och Landsting - Cirkular 13-27
Arbetsdomstolens dom 2013 nr 42 om overgang till tillsvidareanstallning
vikarierande
forskollarare.

for

Sveriges Kommuner och Landsting - Cirkular 13:28
Kommunens skyldighet att besluta om belagenhetsadresser for fritidshus senast den 1
januari
2015 samt vikten av att kommunen uppdaterar lagenhetsregistret.

Sveriges Kommuner och Landsting - Cirkular 13:29
Sotningsindex 2013.

Sveriges Kommuner och Landsting - Cirkular 13:31
Preliminar kostnadsutjamning

for LSS ar 2014.

Sveriges Kommuner och Landsting - Cirkular 13:32
Overenskommelse om Ion oeh allmanna anstallningsvillkor m.m. - OLA 13 - med
Fastighetsanstalldas Forbund.

Sveriges Kommuner och Landsting - Cirkular 13:33
Overenskommelse om Ion oeh allmanna anstallningsvillkor m.m. - OL
Svenska Transportarbetareforbundet,

3 - med

~-
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Forts. § 123

Sveriges Kommuner och Landsting - Cirkular 13:34
Ovcrenskommclsc om Ion oeh allmanna anstallningsvillkor m.m. - OLA 13 - med
SEKOFaeket for service oeh kommunikation.

Socialnamnden - Dals-Eds kommun
Beslut Socialnamnden § 60,2013-05-21
inom kommunens yard oeh omsorg.

- Rutin avseende fcrhindrande av sjalvmord

Rikspolisstyrelsen
Vagledning for atgarder mot livsstilskriminellas brottslighet.
Lansstyrelsen Vastra Gotalands Ian
Information om ny lag om samhallsorientering

for vissa nyanlanda.

Dalslands Miljonamnd
Sammantradesprotokoll 2013-04-23, § 24-32.
Sammantradesprotoko1l2013-04-23,
§ 33-35,
Sammantradesprotoko1l2013-06-27.

Fyrbodals kommunalfOrbund
Sammantradesprotokoll
Sammantradesprotokoll

2013-05-02.
2013-06-13.

Dalslandskommunernas
Sammantradesprotokoll

KommunalfOrbund
2013-06-05.

Diarienr KS 13/177.041 - FOKUS-namnden
Beslut FOKUS-niimnden § 49, 2013-05-22 - Budget 2014 information.

Diarienr KS 11/133.291 - FOKUS-namnden
Beslut FOKUS-namnden § 46,2013-05-22 - Lokalutredning skola oeh bamomsorg.
Diarienr KS 11/278.750 - Socialnamnden
Beslut Socialnamnden § 51,2013-05-21 - Vastbus riktlinjer for familjehemsplaeerade
bam oeh unga, Vastbus reviderade riktlinjer 2012.

Diarienr KS 13/148.800 - Socialnamndens Arbetsutskott
Beslut Socialnamndens AU § 67, 2013-06-05 - Redogorelse for pagaende
utveeklingsarbete inom IFO fr 0 m 2013-06-05.
Diarienr KS 13/194.310 - Lansstyrelsen Vastra Gotalands lan/Ratts
Beslut - Ansokan om hastighetsbegransning
~"
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Diarienr KS 12/29.511 - Lansstyrelsen Vastra Gotalands lanlRattsenheten
Beslut - Lansstyrelsens i Vastra Gotalands Ian foreskrifter om fartbegransningar i
sjoar och farleder i Dalslands kanals sjosystem,

Diarienr HG 13/08.233 - Plan- och byggnadsnamnden
Delegationsbeslut Plan- och byggnadsnamnden § 63 - Bygglov for nybyggnad av
transformatorstation

Toftedals-Hogen 1:3.

Diarienr HG 13/08.233 - Plan- och byggkontoret
Delgivningskvitto - Bygglov for nybyggnad av transformatorstation

Toftedals-Hogen

1:3.
Diarienr KS 12/109.214 - Plan- och byggkontoret
Lagakraftbevis - Angaende detaljplan for Jordbrons handels- och industriomrade,
Dals- Eds kommun.

Diarienr 13/165.040 - Polismyndigheten i Vastra Gotaland
Anmalan och underrattelse om skadegorelse pa fonsterruta pa kommunkontoret samt
nedklottring av offentlig toalett i samma fastighet.

Diarienr KS 13/208.517 - Polismyndigheten i Vastra Gotaland
Tillstandsbevis enligt ordningslagenllokala foreskrifter - Dans i Nossemarksgarden
Nolby 551 Ed, 2013-07-20 kl. 21.00 - 01.00.

Diarienr 13/195.434 - Lansstyrelsen Vastra Gotalands Ian
Beslut - Tillstand till vilthagn och till stand att halla vildsvin i hagnet pa fastigheten
Rolanda-Hogen 1:12 i DaIs-Ed kommun.

Diarienr 13/166.231-

Plan- och byggkontoret

Meddelande enlig 9 kap 41 b § Plan- och bygglagen (2010:900).
Bygglov har beviljats for nybyggnad av garage pa fastigheten Habols-Hult 1:40.

Diarienr 13/54.239 - Plan och byggkontoret
Meddelande enligt 9 kap 41 b § Plan- och bygglagen (2010:900).
Rivningslov har beviljats for rivning av forradsbyggnad pa fastigheten Ang 5:5.

Diarienr 13/198.233 - Plan- och byggkontoret
Tjansteskrivelse - Bygglov for andrad anvandning fran aldreboende till
bamomsorgslokaler,
fastigheten Ed 1~119.
Diarienr 13/128.232 - Plan- och byggkontoret
Underrattelse - Tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad Ulleron 1:3
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Dals-Eds kommun
Kommunstyrelsen

Sammantradesprotokoll

2013-08-14

Forts. § 123
Diarienr 13/198.233 - Plan- och byggnadsniimnden
Beslut fran Plan- och byggnadsnamnden 2013-06-19 § 75 - Ansokan om bygglov for
andrad
anvandning fran aldreboende till bamomsorgslokaler i del av fastigheten Ed 1;119.
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