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Underskrift

Dals-Eds kommun
Kommunstyrelsen

Sammantradesprotokoll

2013-09-11

§ 124
Oversyn av interkommunal samverkan och f6rslag till framtida samverkan fOr
Dalslandskommunerna, Dnr 2013-000174
Sammanfattning
Kommunema i Dalsland har en lang tradition av samverkan. Former och inriktning
har forandrats men den geografiska grunden firms kvar. Idag verkar det
gemensamma kommunalforbundet inom vissa omraden i det interkommunala
samarbetet. Dalslandskommunema ar delaktiga i ett stort antal samarbeten med
olika geografiska grunder och olika niva pa formalisering. Floran av mer eller mindre
organiserade och formaliserade samarbeten ar stor och ooverskadlig.
Kommunalforbundet har darfor genomfort en oversyn som resulterat i en rapport som
med ett framtidsperspektiv betraktar samverkan i Dalslandskommunema med sarskilt
fokus pa kommunalforbundet. Rapporten ar ett underlag over nulaget men det
avgorande ar framtida samarbete. Vad kan/bor/ska kommuner samarbeta om, vilka
organisatoriska modeller ar framgangsrika och i vilka geografiska strukturer bor
samarbete utvecklas?
Dalslandskommunemas kommunalforbund avser att inleda en diskussion kring
ovanstaende fragestallningar med start den 26-27 september. Den diskussionen ska
foregas av ett arbete inom den enskilda kommunen utifran framtida samverkan. Den 4
september genomfordes utifran fragestallningarna ett gemensamt gruppmote mellan
den politiska partiema. Vid dagens sammantrade fortsatter arbetet med diskussion om
behovet av samverkan inom olika verksamheter och hur prioriterad samverkan ar
inom respektive verksamhet. Detta underlag kommer att utgora Dals-Eds kommuns
utgangspunkt i diskussionema med ovriga Dalslandskommuner den 26-27 september.
Efter den 26-27 september kommer diskussionen att aterupptas i kommunstyrelsen for
vidare stallningstaganden kring framtida samverkan.
Arendet foranleder diskussioner men inga beslut.
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§ 125
Ny 130 kV-Iuftledning genom Bondemon i Dals-Ed, Tanum och Tovmanstegen i
Stromstad kommuner i Vastra Gotalands Ian, Dnr 2012-000178.517
Sammanfattning
Syftet med den nya ledningen ar att forstarka ledningsnatet for att kunna ansiuta
framtida vindkraftsanlaggningar som placeras i omradet. Den foreslagna dragningen
loper langs redan befintlig 130 kv-Iedning och foljer i stort vag 166 mellan Bondemon
och Norane.
Samrad genomfordes under 2012 och kommunstyrelsen yttrade sig 2012-10-10 § 121
pa foljande satt: Kommunstyrelsen har inget att erinra mot den foreslagna
ledningsdragningen men uttrycker vikten av att i sa hog grad som mojligt anvanda
befintlig ledningsgata utan breddning. Kommunstyrelsen efterlyser vidare en
redovisning av samlade effekter av den totala framtida natkoncessionen i omradet.
Vid samradstillfallet yttrade sig aven Dalslands miljonamnd som inte hade nagot att
ennra.
Energimarknadsinspektionen har nu overlamnat en ansokan for natkoncession for
linjen och begart kommunens yttrande. Exploateringskoordinator har berett arendet
och gor bedomningen att inga betydande forandringar har skett i underlaget jamfort
med samradsskedet och att anlaggningen ar forenlig med gallande planer for omradet.
BesIutsunderIag
Tjansteskrivelse exploateringskoordinator, 2013-08-14
Ansokan om natkoncession for linje, 2013-0613
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen kvarstar vid tidigare synpunkter i arendet och har inget att
erinra mot den foreslagna ledningsdragningen men uttrycker vikten av att i sa
hog grad som rnojligt anvanda befintlig ledningsgata utan breddning.
Kommunstyrelsen efterlyser vidare en redovisning av samlade effekter av den
totala framtida natkoncessionen i omradet.
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§ 126
Framstallan om anslag till Dalslands kanal for ar 2014, Dnr 2013-000196
Sammanfattning
Framstallan om anslag till Dalslands kanal for ar 2014 har inkommit till agarna till
stiftelsen for Dalslands kanals framtida bestand, Anslagsframstallan gors enligt en
berakningsmodell och fordelning av anslaget mellan bidragsgivama foreslas enligt
tidigare overenskommelser.
Anslagsbeloppet for 2014 uppgar till totalt 7535000 kronor. For Dals-Eds kommun
innebar den foreslagna upprakningen en okning om 12537 kronor vilket gor att
kostnaden for Dals-Eds kommun ar 370737 kronor under 2014.
I bilagan till askandet framgar att agarna vill utreda en ny modell for
anslagsupprakning infer 2015 som ska ha sin grund i SKL:s rekommenderade
upprakningsfaktorer for loner och ovriga kostnader. Forslagsvis startar
Dalslandskommunemas ekonomichefsgrupp arbetet med att involvera samtliga agare.
Beslutsunderlag
Framstallan om anslag anslag till Dalslands kanal for ar 2014
Fordelning av 2014 ars anslag till Dalslands kana}
Bilaga till askande
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att for Dals-Eds kommun bevilja anslagsokning om
3,5 % vilket innebar ett totalt anslag om ca 370000 kronor till Dalslands kanal
for ar 2014.
Kommunstyrelsen uppdrar vidare at ekonomichefen att medverka i
Dalslandskommunemas ekonomichefsgrupp for utredande av ny modell enligt
bilagan till framstallan,

Expedieras:
Dalslands kanal
Ekonomichef

Ordforandes siqnatur

~::

.

Justerandes siqnatur

0: .
4(21)

Sa mma ntradesprotokoll

Dals-Eds kommun
Kommunstyrelsen

2013-09-11

§ 127
Remiss - Verksamhetsplan

och budget 2014 - Fyrbodal,

Dnr 2013-000199

Bakgrund

Verksamheten inom Fyrbodals kommunalforbund utgar fran och styrs av
forbundsordningen. Utgangspunkten for forbundets uppdrag och prioriteringar ar den
regiongemensamma visionen om en Hallbar utveckling och Det goda livet.
Fyrbodals kommunalforbund skall faststalla verksamhetsplan och budget for 2014.
Direktionen beslutade pa sitt mote den 13juni att skicka ut framtaget forslag pa
remiss till kommunema. Synpunkter pa verksamhetsplan och budget skall inkomma
till Fyrbodals kansli senast 25 september.
I forslaget baseras budgeten som tidigare pa 26 kr/invanare.
Beslutsunderlag

Kommunchefen tjansteskrivelse, 2013-08-15
Kommunstyrelsens

beslut

Kommunstyrelsen staller sig bakom verksamhetsplan och budget 2014 for
Fyrbodals kommunalforbund.
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§ 128
Fbreskrifter om avfallshantering (renhallningsfdreskritter) fdr Dals-Eds
kommun - Inledande bestammelser, Dnr 2012-000321.450
Sammanfattning
Forslag till avfallsforeskrifter har framtagits gemensamt for Dalslandskommunema
Bengtsfors, Dals-Ed, Fargelanda och Mellerud. Till foreskrifterna finns bilagor som ar
specifika for respektive kommun. Forslaget var utstallt under perioden 7 januari till 5
februari 2013. Inkomna synpunkter under utstallningstiden med arbetsgruppens
kommentarer har sammanstallts.
Kommunfullmaktige beslutade 2013-06-11 § 35 att anta Renhallningsforeskrifterna
for Dalslandskommunema for sin del. Kommunfullmaktige beslutade vidare att
uppdra at kommunstyrelsen att som ansvarig namnd ta fram och godkanna bilagor till
Renhallningsforeskrifterna.
Information lamnas fran teknisk chef om att det pagar en oversyn av oppettidema for
atervinningsstationen pa Onson.

Beslutsunderlag
Sammanstallning av inkomna synpunkter, 2013-03-14
Renhallningsforeskrifter for Dalslandskommunema - inkl. bilagor, 2013-04-15
Kommunfullmaktige protokoll, 2013-06-11 § 35

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkanna foreliggande bilagor till
Renhallningsforeskrifterna,
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§ 129
Fdrslag till ny oversiktsplan fbr Bengtsfors kommun, Dnr 2012-000215
Sammanfattning
Enligt plan- och bygglagen ska alIa kommuner ha en aktuell oversiktsplan som tacker
hela kommunens mark- och vattenomraden, I samradsskedet ska angransande
kommuner ges mojlighet att yttra sig avseende mellankommunala fragor, Dals-Eds
kommun gays darigenom mojlighet att yttra sig kring forslag till ny
kommunomfattande oversiktsplan for Bengtsfors kommun vilket kommunstyrelsen
gjorde 2012-10-10 § 118.
Forslag till ny oversiktsplan for Bengtsfors kommun ar nu utstalld under perioden 1
juli - 5 september. Med stod av plan- och bygglagen 3 kap 14 § har bland annat
angransande kommuner mojlighet att yttra sig.
Enhetschef'for plan- och byggkontoret har 2013-08-14 sammanstallt ett forslag till
yttrande kring forslaget till ny oversiktsplan for Bengtsfors kommun som tillstallts
kommunstyrelsen for behandling.

Beslutsunderlag
Forslag till ny oversiktsplan for Bengsfors kommun, utstallningshandling 2013-06-13
Tjansteskrivelse, forslag till yttrande 2013-08-14, enhetschef plan- och byggkontoret

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har inget att erinra, utover yttrande i samradsskedet, kring
Forslag till ny oversiktsplan for Bengsfors kommun. Dals-Eds kommun ser
framemot fortsatt gott samarbete i framtiden och att bade Bengtsfors och Ed
forblir viktiga huvudorter i Dalsland oavsett forandrade kommun- eller
lansgranser.
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§ 130
Kallelse till West Swedens extrastamma den 31 oktober 2013, Dnr 2013-000213
Sammanfattning
West Sweden hem ordinarie arsstamma den 31 maj. Kallelse har inkommit om extra
stamma den 31 oktober och till denna stamma ska fornyade val av tva ombud och
ersattare genomforas.
Till den ordinarie stamm an skulle ett beslutsunderlag presenteras rorande West
Swedens framtida organisation i enlighet med inriktningsbeslutet. I samband med den
processen fick Dals-Eds kommun mojlighet att framfora sina asikter angaende de tre
olika scenarier som styrelsen tagit fram enligt nedan.
Scenario 1, fokus pa regionalutveckling
Scenario 2, fokus pa projektutveckling av kommunal karnkompetens
Scenario 3, fokus pa natverksbyggande, med mojlighet till arbetsplats i Bryssel
Kommunstyrelsen ansag 2013-03-06 § 35 att scenario 2 ar den Iampligaste formen for
West Swedens framtida organisation och verksamhet, under forutsattning att
nuvarande medlemmar kvarstar i samarbetet. I annat fall gor kommunen bedomningen
att alternativet ar avveckling av organisationen.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar utse foljande ombud till West Swedens
extrastamma den 31 oktober 2013
Ombud:

Ersattare:

Martin Carling

Mats Hansson

Carina Halmberg

Per-Erik Norlin

Samtliga med adress Dals- Eds kommun, Box 31, 668 21 ED
Kommunstyrelsen beslutar vi dare att kvarsta vid bedomningen i beslut 201303-06 § 35 om West Swedens framtida organisation och verksamhet dar
scenario 2 ar den lampligaste formen, under forutsattning att nuvarande
medlemmar kvarstar i samarbetet. I annat fall gor kommunen bedomningen att
alternativet ar avveckling av organisationen.
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§ 131
Budgetuppfoljnlng per Manadsf'rognos 2013, Dnr 2013-000122
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2013-04-03 § 55 att med anledning av stora underskott
inom FOKUS-namnden oeh KS teknik, genomfora ett antal atgarder for att skarpa upp
oeh aterskapa fortroendet for uppfoljningssystemet. En av atgarderna ar att namnderna
genomfor oeh redovisar infor kommunstyrelsen en manatlig uppfoljning av budgeten
for aret med prognostiserat resultat for aret samt kostnads- oeh konsekvensberaknade
atgarder vid eventuella prognostiserade underskott.
Kommunstyrelsens arbetsutskott tog 2013-08-21 § 156 del av redovisning for KS per
juli oeh uppdrog at verksamhetsansvariga under KS att fortsatta arbetet for okad
budgetfoljsamhet, Arbetsutskottet uppdrog samtidigt at namnderna att till nasta
sammantrade i kommunstyrelsen den 11 sep. redovisa budgetuppfoljning per julio
Vid dagens sammantrade foreligger manadsprognos for juli manad som rapporteras
fran samtliga namnder; kommunstyrelsen, KS teknik, socialnamnden, FOKUSnamnden samt plan- oeh byggnadsnamnden.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att hantera underfinansiering av ansvar
Naringslivsutvecklare genom omfordelning av medel fran projektmedel GRI
om 50 000 kronor under planeringssekreterarens ansvar, 2510 till ansvar
Naringslivsutvecklare, 2115.
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunehef att till nasta sammantrade i
kommunstyrelsen, lamna forslag pa atgarder for att komma i budgetbalans for
kommunstyrelsens verksarnheter.
Kommunstyrelsen uppdrar at ekonomiehef att gora en oversyn av
overformyndarens ansvar utifran om det finns forutsattningar for eventuella
overforingar fran andra ansvar som hanterar ensamkommande bam.
Kommunstyrelsen uppdrar at teknisk chef att inkomma med atgarder for att na
budgetbalans for KS teknik.
Socialnamnden uppmanas att till nasta sammantrade ta fram konkreta forslag
for budgetbalans oeh ta politiskt stallning kring dessa i socialnamnden,
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Dals-Eds kommun
Kommunstyrelsen

forts. § 131
Kommunstyrelsen inbjuder IFO-chef till nasta sammantrade for aterkopplande
information om hur processen med omorganisationen for IFO fortgar.
FOKUS-namnden uppmanas att fortsatta sitt pagaende arbete for att na
budgetbalans.
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§ 132
Samrad Oversiktsplan OP 13 - Fargelanda kommun, Dnr 2013-000216
Sammanfattning
Forslag till ny oversiktsplan for Fargelanda kommun har upprattats. Planen anger
kommunens viljeinriktning for framtida utveckling och ska vara en vagledning for
kommunens och andra myndigheters beslut i fragor som ror bebyggelse och
anvandning av mark och vatten.
Med stod av plan- och bygglagen 3 kap 9 § har planforslaget oversants for samrad
bland annat till angransande kommuner avseende mellankommunala fragor. De
mellankommunala fragorna finns sammanfattade pa sid. 38 isamradshandlingen.
Beslutsunderlag
Samradshandling 2013-06-10, Oversiktsplan OP 13 - Fargelanda kommun
Tjansteskrivelse enhetschef plan- och byggkontoret, 2013-07-22
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot planforslaget. Dals-Eds kommun
onskar Fargelanda kommun lycka till i planarbetet och ser framemot fortsatt gott
samarbete i framtiden.
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§ 133
Remiss - Oversyn av utvidgat strandskydd i Dals-Eds kommun, Dnr 2013000126.200
Sammanfattning
Den 1juli tradde nya strandskyddsbestammelser i kraft. Efter den 31 december 2014
galler utvidgat strandskydd endast inom omraden som har beslutats med stod av den
nya lagstiftningen enligt miljobalken. Regeringens avsikt ar att Lansstyrelsen ska se
over omraden med utvidgat strandskydd.
Lansstyrelsen har upprattat forslag till beslut om utvidgningar av
strandskyddsomradena i Dals-Eds kommun som oversants till kommunen for yttrande
senast den 2 juli 2013. Efter vidare kontakt med Lansstyrelsen har remisstiden
forlangts till den 20 september.
Lansstyrelsen overvager om utvidgat strandskyddsomrade 200 m. for sjoarna
Boksjon, Grann, Grundsjon, Komsjoarna, Sandsjon, Stora Lee och Torrsjon, Omraden
dar strandskyddet upphavts i samband med detaljplan eller som saknar strandskydd
pga att omradet var planlagt 1975, berors ej av forslaget.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2013-05-08 100 at plan- och byggkontoret
att i samrad med miljokontoret och eventuellt Dalslandskommunernas
kommunalforbund ta fram forslag till remissvar som ska tillstallas kommunstyrelsens
arbetsutskott sammantrade 2013-08-21.
Ett forslag till Dalslandsgemensamt yttrande foreligger och har behandlats pa KSAU
info den 4 september och for beslut vid dagens sammantrade. Dartill foreligger
tjansteskrivelse fran enhetschef plan- och byggkontor i arendet.
Beslutsunderlag
Dalslandsgemensam princip om utvidgat strandskydd
Tjansteskrivelse enhetschefplan- och byggkontor, 2013-09-04
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen staller sig bakom Dalslandskommunernas kommunalforbunds
yttrande 2013-08-29 och anser i grund och botten att det grundlaggande
strandskyddet om 100 meter ar tillrackligt for de fiesta sjoar och vattendrag for
att trygga strandskyddets syften.
I de fall ett utokat strandskydd ska galla bor det vara 150 meter.
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Dals-Eds kommun
Kommunstyrelsen

forts. § 133
Differentierat strandskydd foreslas tillampas enligt Naturvardsverkets riktlinjer
for sjoarna Grann, Grundsjon, Sodra Kornsjon, Mellan Kornsjon, Norra
Kornsjon, Sandsjon, Stora Le och Torrsjon i Dals-Eds kommun efter
nedanstaende principer:
1 Vid bebyggelsegrupper med samlad eller sammanhallen bebyggelse pa minst
3-4 huvudbyggnader ska generellt strandskydd pa 100 meter galla.
2. Inom beslutade Llfs-omraden ska generellt strandskydd pa 100 meter galla.
3. Allman vag ska medfora att det utvidgade strandskyddet bryts.
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§ 134
Delegation till raddningschefen att ta ut lampliga personer till kommunalt
raddningsvarn i Ndssemark, Dnr 2013-000233.170
Sammanfattning
Enligt lag (2003 :778) om skydd mot olyckor far den namnd som ansvarar for
uppgiftema enligt samma lag ta ut lampliga personer mellan 18-65 ar till ett
kommunalt raddningsvarn. De som ingar i varnet ar skyldiga att delta i ovning med
raddningsvarnet, Ersattning utgar for arbete pa insatser och ovning,
For narvarande finns ingen form av anstallning pa brandvarnspersonalen i Nossemark
som uppgar till 15 personer. For att bemanna raddningsvarnet i Nossemark foreslas
raddningschefen att ges delegation for att ta ut lampliga personer pa frivillig basis att
inga i det kommunala raddningsvarnet i Nossemark.

Beslutsunderlag
Tjansteskrivelse raddningschefen, 2013-08-14

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att delegera till raddningschefen/brandinspektor
att
fatta beslut om att utse lampliga personer till raddningsvamet i Nossemark,
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§ 135
Investering Aula Utsikten, Dnr 2013-000236.280
Sammanfattning
Utsiktens aula anvands bade av Utsiktens gymnasium och vid andra aktiviteter i
kommunal regi sasom kommunfullmaktigesal och forelasningar. Under 2012
planerades for en uppgradering av Ijud- och bildatergivning i lokalen genom att en
analys genomfordes och en offert togs fram. Uppgraderingen genomfordes dock inte
men behovet kvarstar och FOKUS-namnden har avsatt 30 000 kronor for att
uppgradera den eftersatta utsrustningen och for att byta ut de slitna bord som hor salen
till. Den totala kostnaden for uppgraderingen beraknas till total 52 000 kronor.
FOKUS forvaltningschef har inkommit med skrivelse och bedomning om att
kostnaden delas upp mellan FOKUS och kommunstyrelsen da ocksa utnyttjandet av
aulan delas.
Beslutsunderlag
Tjansteskrivelse forvaltningschef FOKUS, 2013-08-15
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avsatta 25 000 kronor for sin del av
uppgraderingen av ljud- och bildatergivningen samt nya bord till salen i
Utsiktens aula. Finansiering ska ske genom KS objektsreserv.
Kommunstyrelsen uppmanar FOKUS att prioritera etablering av horslinga i
lokalen.
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§ 136
Varmepump Ang 2:92, Dnr 2013-000223.255
Sammanfattning
Ansokan om att fa Installera sjovarmepump i Lilla Le enligt 17 §
miljoskyddsforordningen pa fastigheten Ang 2:92, handlaggs av Dalslands
miljokontor, Enligt miljokontoret kravs kommunens medgivande i arendet,
Kommunstyrelsen har 2001-12-03 beslutat att tillsvidare inte upplata mark- eller
vattenomrade for etablering av ytvattenvarmepumpar i Lilla Le.
Exploateringskoordinator menar dock att den aktuella ansokan inte avser kommunens
sjoomrade vilket medfor att kommunens medgivande inte kan kravas i samband med
handlaggningen. Kommunen har dock intresse i sjon genom att vattnet indirekt ar
kalla for dricksvatten och utreds aven sasom reservvattentakt.
I enlighet med Lokala
av kornmunfullmaktige
Dalslands miljonamnd
ur mark, ytvatten eller

foreskrifter for att skydda manniskors balsa och miljo, antaget
2009-11-25 § 96, framkommer aven att det kravs till stand av
for att inratta varmepumpsanlaggningar for utvinning av varme
grundvatten, inom kommunema.

Beslutsunderlag
Skrivelse Hans Engfelt, Ed 2013-07-18
Kompletteringsbegaran Dalslands miljokontor, 2013-07-15
Tjansteskrivelse Exploateringskoordinator, 2013-08-15

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen gor bedomningen att Dalslands miljokontor handlagger och
beslutar i arendet och att ett medgivande fran kommunen inte kravs i samband
med handlaggningen av arendet da ansokan inte avser en del av kommunens
sjoomrade.
Kommunstyrelsen upplyser vidare om att det pagar en utredning om att inratta
Lilla Le som kommunens reservvattentakt, Vid en eventuell tillstandsgivning
forutsatter kommunen att det mest lampliga miljoalternativet valjs,
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§ 137
Analys av aldreomsorgen i DaIs-Ed, Dnr 2011-000030
Sammanfattning
Kommunchefen redovisar upplagg for den fortsatta proeessen med kommunens
aldreboende. En utredning har startats upp dar flera forslag till losningar for
kommunens aldreboende med finansieringsforslag ska tas fram som ar anpassade och
optimerade uti fran den demografiska utveeklingen, kvalitetsmassiga krav samt
socialforvaltningens lokalbehov for ovriga stodfunktioner. Utredningen som under
processen kommuniceras med berorda parter, ska redovisas senastjanuari 2014.
Mal och direktiv for utredningen i enlighet med redovisat upplagg ovan godkandes
2013-09-04 av styrgruppen for processen som bestar av KSAU och SNAU.
I samband med dagens sammantrade har aven ledamot Monica Sandstrom (S) lyft ett
antal fragor kring konsekvenser av flytten till Hagalid avseende ekonomi och
verksamhet.
Kommunstyreisens
besiut
Kommunstyrelsen tar del av kommunchefens strategi for utredningsproeessen
kommunens aldreboendebehov.

av

Kommunstyrelsen beslutar vidare att uppdra at socialnamnden att inkomma med
en redovisning till kommunstyrelsens nasta sammantrade nar det galler
ekonomiska oeh verksamhetsmassiga konsekvenser av flytten till Hagalid.
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§ 138
Information

till Kommunstyrelsen,

Dnr 9230

Utstallning av FOP for tatorten finns for mojlighet att lamna synpunkter.
Information om processen kring lokalutredningen for skola och bamomsorg genom
forvaltningschef FOKUS och rektor Snorrumskolan som ar samordnare for processen.
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§ 139
Rapport

fran Kommunalforbunden, Dnr 14270

Dalslandskommunernas kommunalforbund - fokus ar for narvarande pa utvarderingen
av forbundet, direktionsmote den 26-27 sep. for den fortsatta processen med
utvarderingen.
Fyrbodals kommunalforbund - direktionsmote under foregaende vecka infrastrukturfragor pa agendan med bland annat faststallande av yttrande for den
regionala planen.
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§ 140
Anmalan av delegationsbeslut

130911, Dnr 20768

Foljande delegationsbeslut anmals:
Enhetschef Eva Karlsson
• Parkeringstillstand - Delegation nr 2013 - 44,46 och 49.
Teknisk chef Roland Kindslatt
• Tillfalliga lokala trafikforeskrifter att galla vid Monsterracetavlingar
31 augusti - 1 september 2013- Delegation nr 2013 - 45 och 47.
• Kopeavtal - Gravmaskin Akerman H7 - Delegation nr 2013 - 52.

den

Raddningschef Per Sandstrom
• Yttrande angaende ansokan om Monsterrace och festiviteterDelegation nr 2013 - 48
•
Hantering av brandfarliga och explosiva varor 2013 - Delegation nr 2013 53.
Kommunstyrelsens ordforande Martin Carling
• Hyresavtal del av Ed 1:34, 200 m2 - Delegation nr 2013 - 50.
Exploateringskoordinator Claes Hellberg
•
Upplatelseavtal till Lantmateriet att Etableringen GNSS-station pa
Hagaskolans skorsten - Delegation nr 2013 - 51.
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§ 141
Meddelande KS 130911, Dnr 20767
Sveriges Kommuner och Landsting - Cirkular 13:39
Interimsavtal om skolkopiering.
Sveriges Kommuner och Landsting - Cirkular 13:40
Budgetforutsattningar for aren 2013-2016.
Sveriges Kommuner och Landsting - Cirkular 13:43
Andrade bestammelser i arbetsloshetsforsakringen.
Lansstyrelsen Vastra Gotalands Ian
Foraldrastodprogram - spelar det nagon roll vad man valjer?
Vastra Gotalandsregionen
Befolkningsprognos Vastra Gotaland 2013-2025.
Film ECP AT Sverige
Valkommen pa premiarvisning av "Nar ingen ser" med efterfoljande paneldebatt.
Vastra Gotalands Ian
Regional strategi for alkohol, narkotika, dopning och tobak 2013-2015.
Lansstyrelsen Vastra Gotalands Ian
Nyanlaggning av fiberkabel mellan Nossemark 1:238 och Ulleron i Dals-Ed kommun
Diarienr KS 13/244.042 - Dalslands kanal
Arsredovisning samt Revisionsberattelse 2012.
Diarienr KS 13/214.232 - Plan- och byggkontoret
Meddelande enligt 9 kap 41 b § Plan- och bygglagen (2010:900).
Bygglov har beviljats for tillbyggnad av industribyggnad samt inredande av lokaler pa
fastigheten Eds-Torp 1:59.
Diarienr KS 13/54.239 - Plan- och byggkontoret
Meddelande enligt 9 kap 41 b § Plan- och bygglagen (2010:900).
Bygglov har beviljats for inglasat uterum pa fastigheten Aug 3'90.
Diarienr KS 13/198.233 - Plan- och byggkontoret
Meddelande enligt 9 kap 41 b § Plan- och bygglagen (2010:900).
Bygglov fOrandrad anvandning fran aldreboende till bamomsorgslokaler pa
fastigheten Ed 1:119.
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