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Justerandes signatur ~ .
/£--

Ordforandes signatur e. .

For kommunen totalt prognostiseras ett resultat for 2013 om nara 3,4 mkr vilket ar 1
mkr battre an prognostiserat i budget.

Plan- och byggnadsnamnden redovisar prognos per september med budgetfoljsamhet
under aret 2013.

Kommunstyrelsen redovisar manadsuppfoljning per september. Kommunstyrelsen
redovisar ett prognostiserat overskott med nara 1 mkr. Inom vissa anslag redovisas
underskott dar forslag finns for atgarder att na balans. For KS teknik prognostiseras
per september budgebalans for aret.

FOKUS-namnden har annu inte behandlat manadsprognos per september.
Ekonomichefen redovisar dock vid dagens sammantrade forvaltuingens prognos for
FOKUS-namnden som ar ett underskott om 3,7 mkr. Ca 1,6 mkr av underskottet avser
elever igymnasiesar- och gyrnnasieskola som ar svart for namnden att atgarda.
Forvaltningen bedomer att efter ytterligare planerade atgarder kan prognosen
forbattras ytterligare och underskottet begransas till ca 2,6 mkr. Forvaltningen
redovisar aven att for full budgetfoljsamhet kravs atgarder som innebar
kvalitetssankning vilket far konsekvenser for i forsta hand bam ibehov av sarskilt
stod ochleller beslut om minskning av frivilliga verksamheter som t ex familjecentral,
kulturskola, ungdomsgard,

Socialnamnden redovisar manadsuppfoljning per september. Namnden prognostiserar
utan atgarder en avvikelse mot helarsbudget med 3,3 mkr vilket ar en forbattring
jamfort med tidigare prognoser under aret om drygt 1 mkr. Framst ar det inom IFO
(3,5 mkr) och inom aldreomsorgen i form av personalkostnader (0,8 mkr) som
underskotten finns. Inom hemvarden redovisas daremot en positiv avvikelse om totalt
drygt 1,4 mkr.

Kommunstyrelsen tar vid dagens sammantrade del av manadsuppfoljning per
september 2013.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2013-04-03 § 55 att med anledning av stora underskott
inom FOKUS-namnden 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 infor kommunstyrelsen en manatlig uppfoljning av budgeten
for aret med prognostiserat resultat for aret samt kostnads- och konsekvensberaknade
atgarder vid eventuella prognostiserade underskott.

BudgetuppfOljning per ManadsPrognos 2013, Dnr 2013-000122.042

§ 158
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Juslerandes signatur ~: .Ordforandes signatur ~ .

Expedieras:
Samtliga namnder
Ekonomichef
Kommunchef
Personalchef
Overformyndarc
Teknisk chef

Kommunstyrelsen tar del av namndemas redovisningar av prognos per
september och uppmanar namndema inkl. KS teknik att redovisningama ar
uppdaterade med kommentarer kring eventuella budgetavvikelser, atgarder for
att komma i balans och ekonomiska effekter samt konsekvenser for
verksamheten av foreslagna atgarder. Namnderna uppmanas vidare att
beslutsmassigt ta stallning till de atgarder som foreslas.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkanner budgetprognos per september for sin del inkl. KS
teknik. Avseende underskott i enskilda anslag inom KS uppmanas personalchef
att fortsatt strava mot budgetfoljsamhet. For underskott inom overformyndare
samt personalchef, i det fall inte budgetfoljsamhet uppnas, uppdras
ekonomichefen att genomfora budgetmassig omfordelning mellan anslag.

Beslutsunderlag
Socialnamnden, protokoll 2013-10-22 § 92 inkl. prognos per september
FOKUS-forvaltningen, prognos per september
Plan- och byggnadsnamnden, protokoll 2013-10-22 § 99 inkl. prognos per september
Kommunstyrelsen, prognos per september
Kommunstyrelsens teknik, prognos per september

forts. § 158
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I altemativen 4-6 utreds att frukosten ska tillagas pa varje avdelning inom
Omsorgen:

• alt. 4 milage.
• alt. 5 om det ar kostnadseffektivt att gora ett Centralkok for hela kommunen.

Har utreds var i sa fall Centralkoket ska vara placerat.
• alt. 6 Finns det samordningsvinster att sla ihop Hagaskolans kok och

Edsgardet kok,Har utreds var koket ska var placera1.(Hagaskolan eller
Edsgardet)

• Utreda utifran ett langsiktigt perspektiv altemativ 2. Aldreomsorgens
aVdelningSpe~ar all mat till de boende. (jj;

OrdfOrandessignatur... Justerandes signatur ..

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra at kostchefen att ga vidare med och gora
en fordjupad analys av altemativen 4,5 och 6 i foreliggande konsekvens
analys. Foljande direktiv ska galla for den fortsatta utredningen.

Beslutsunderlag
Koksutredning 2013 - konsekvensanalys, kostenheten

Kommunstyrelsen har darfor uti fran kostenhetens analys av koksbehovet infor
framtiden att lamna direktiv for den fortsatta utredningen kring kommunens
kommande koksorganisation.

I samband med beslut i kommunfullmaktige 2013-04-17 § 19 om lokalutredningen for
skola och forskola, har kommunstyrelsen aven uppdragits att genomfora en utredning
kring framtida koksorganisation, Utredningen ska ske i nara samverkan med FOKUS
namnden och socialnamnden. Narmare direktiv och tidsplan kring koksutredningen
faststalls av kommunstyrelsen.

Fragan om hur manga tillagningskok Dals-Eds kommun ska ha har behandlats under
flera ar och utredningar har gjort bade inom omsorgen och skolan. Kostenheten har
tagit fram en analys gallande behovet av produktion av maltiderna inom skola och
aldreomsorgen dar sju olika altemativ for fortsatt utredning har identifierats.

Sammanfattning
Dals-Eds kommun driver fyra tillagningskok, Hagaskolans kok, Edsgardet kok,
Utsikten kok och Snorrum kok. Utover detta finns det for narvarande inom omsorgen
och skolan serveringskok som innebar att maten tas emot och serveras till gasterna.
For serveringskoken ser fordelningen ut enligt foljande: 11 st forskoleavdelningar, 1 st
dagbamvardarna.A st omsorgsavdelningar, 1 st Linden samt 1 st LSS-verksamheten.

Kdksutredning 2013, Dnr 2013-000286

§ 159
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Justerandes signatur
~/

Ordf6randes signatur /~ ..~ .

Expedieras:
Kost- och stadchef

Darutover ska en omrakning genomforas pelombyggnationenlrenoveringen av
Hagaskolans matsal och kok.

Foljande konsekvenser ska vidare beaktas i den fortsatta utredningen:
• Personal
• Ekonomi
• Kvalitet
• Miljo

forts. § 159
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Justerandes signaturOrdfc d . t /-r oran es signa ur. .

att uppdra at teknisk chef att titta pa mojligheten att finansiera intaktsbortfallet
pa 287714 kr avseende internhyreskostnadema for skolkoket pa Utsikten inom
ram 2013

att internhyresdebiteringen gentemot FOKUS-namnden avseende Hagaskolan,
Snorrum och Utsikten sanks med totalt 915 890 kr for 2013 och istallet laggs pa
Kostenheten under KS Teknik och Service,

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar for egen del

Grundprincipen ar att verksamhetema ska belastas med ratt kostnadsmassa vilket i
detta fall innebar att hyreskostnaden avseende skolkoken ska foras pa Kostenheten
under KS Teknik och Service och inte pa FOKUS-namnden da de redan tag it ut denna
kostnad i portionspriset. Detta betyder att ramen for KS Teknik och Service behover
justeras utifran minskade intakter samtidigt som ramen for FOKUS-namnden behover
justeras for minskade kostnader avseende Hagaskolan och Snorrum, Gallande
Utsikten ar bedomningen att inte gora nagon ramjustering da kostnadema for Utsikten
balanseras av extema intakter, det innebar att kompensationen for intaktsforlusten for
KS Teknik och Service gallande Utsikten (287714 kr) far finansieras pa annat satt.

Hyreskostnadema for Hagaskolan och Snorrum har tidigare ar ej belastat FOKUS
namnden utan det ar forst fran och med 2013 som dessa debiterats namnden. I
samband med att denna forandring infordes justerades FOKUS-namndens ram med
motsvarande belopp. Gallande Utsikten sa har hyreskostnaden aven tidigare ar
belastat FOKUS-namnden och varit en kostnad som finansierats med externa intakter,

915890 krTotalt

445957 kr
182219 kr
287714 kr

Hagaskolan
Snorrum
Utsikten

Ekonomikontoret har utrett fragan vilket visar att FOKUS-namndens uppfattning ar
korrekt och totalt for 2013 belastas namnden med foljande kostnader dubbelt for
skolkoken:

Sammanfattning
Under 2013 har det forts diskussioner i FOKUS-namnden kring internhyran for
skolkoken. Namnden har uppfattningen att internhyran belastar FOKUS-namnden
dubbelt, dels indirekt via portionspriset och dels direkt via internhyran.

Internhyra kok, Hagaskolan, Sndrrum samt Utsikten, Dnr 2013-000295.040

§ 160
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Juslerandes signalur ~ .Ordfcrandes signatur L.- .

Expedieras:
FOKUS-namnden
Ekonomichef
Teknisk chef
Kost- och stadchef
KF

att finansiering av intaktsbortfallet for KS Teknik och Service avseende
internhyreskostnadema for skolkoket pa Utsikten for 2014 och framat tas upp i
samband med nytt budgetbeslut for budget 2014, plan 2015-2016 i december

att intaktsbortfallet for KS Teknik och Service pa 287714 kr avseende
internhyreskostnaden for skolkoket pa Utsikten finansieras inom ram 2013,

att motsvarande justering inklusive upprakning for 2014 och framat tas upp i
samband med nytt budgetbes1ut for budget 2014, plan 2015-2016 i december,

att revidering av budgeten for ar 2013 sker med 628 176 kr fran FOKUS
namnden till KS Teknik och Service avseende internhyreskostnader for
skolkoken pa Hagasko1an och Snorrum,

Beslutsfd rslag
Kommunfullmaktige bes1utar

forts. § 160
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OrdfOrandessignaJusterandes signaturtur ......e.·.....
Expedieras:
Samtliga namm
Personalchef

Kommunstyra
Kommu
personei
och att E
all pers7€
for utbil
uppdrae
till kom

lsen
nstyrelsen beslutar att uppdra at personalenheten att se over vilka
r som kan tankas anta rollen som halsoinspiratorer internt i kommunen
l,arefter planera for erbjudande om friskvardsaktiviteter infer 20 14 for
mal. Personalenheten foreslas att infer 20 15 ha med budgetunderlag
:clningfor halsoinspiratorerna om 100 000 kronor. Kommunstyrelsen
vidare at personal chef en att i samband med budgetaskande aterkomma
munstyrelsen med en uppfoljning av satsningarna under 20 14.

Beslutsunderla
Tjansteskri velst

rg
~personalchef, 2013-10-10

Finansiering av
forberedelsetid

forslaget foreslas ske inom respektive forvaltnings budget for
ech genomforande som halsoinspirator for kommunens anstallda.

Ett av Kommun
arbetsmiljo oclf
utvecklas.

istyrelsens overgripande mal ar att vara verksamheter ska hall a en god
ett respektfullt klimat dar det finns mojligheter for medarbetaren att

Efter att friskva
personalchef on
halsoinspiratore
kompetens inon
under ledning a
forutsattningar :
darmed oka mel

tdstimman avvecklades for tva ar sedan foreligger forslag fran
:1 friskvardssatsning som innebar att tillvarata pa och fortbilda
:r i kommunen vilket kan skapa mojlighet till att oka medvetenhet och
1halsa genom att erbjuda anstallda forelasningar och andra aktiviteter
v halsoinspiratorer. Genom att anvanda intern kompetens finns
:t~ i ett langsiktigt perspektiv bibehalla och utveckla kunskapen och
1vetenheten om den goda hal san och friskfaktorer.

Sammanfattnii
For att utveckla
manniskan och '
stresshantering,
som ocksa pave
for varderingar,

~g
, forebygga och beframja manniskors halsa kravs oversyn av hela
dess levnadsvanor. Omraden sasom kostens betydelse, motion, somn,
.motivation och kommunikation ar en stor del av vara levnadsvanor
rkar var livsstil och darmed hur man anvander sin tid och vad man har
vilket i sin tur paverkar hur vi mar pa vart arbete.

Friskvardssats
iDals-Eds kom

§ 161

aingar efter indragning av den s k friskvardstimmen fOranstallda
tmun, Dnr 2010-000308.026

Sammantradesprotokoll
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Justerandes signatur ~' .OrdfOrandessignatur E.. .

Expedieras:
Planeringssekreterare
KS ordforande for underteeknande
Trafikverket, inkl. underteeknat remissvar

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen staller sig bakom planeringssekreterarens remissvar som sitt
eget. Kommunstyrelsen uppdrar at ordforanden att underteekna remissvaret.

Beslutsunderlag
Samrad for upphorande av underhall Mellerud-Billingsfors pa bandel662, forslag till
remissvar, planeringssekreterare

Planeringssekreterarens forslag till remissvar redovisas vid dagens sammantrade.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har uppdragit at Planeringssekreterare att till
kornrnunstyrelsens sammantrade 2013-11-05 uppratta ett forslag till remissvar i
enlighet med regionens stallningstagande oeh med inriktningen att det kravs en
allsidig belysning oeh utredning i arendet.

Forslaget ar nu ute for remiss med sikte pa att Trafikverket ska kunna fatta beslut fore
arsskiftet. Om beslutet blir att upphora med underhallet, laggs aktuell bana i malpase
tre ar. Darefter kan Trafikverkets styrelse besluta om nedlaggning. Samradstiden ar
till oeh med den 15 november 2013 da svar/synpunkter senast ska vara Trafikverket
tillhanda.

Sammanfattning
Trafikverket foreslar att underhallet av jarnvagen ska upphora pa strackoma
Munkedal-Lysekil oeh Mellerud-Billingsfors. Bagge banoma ar i stort behov av
underhall. Pa strackan Mellerud-Billingsfors transporteras pappersmassa oeh timmer,
sommartid gar turisttrafik med persontag. Pa strackan Munkedal-Lysekil gar ingen
trafik.

Samrad fOrupphorande av underhall Mellerud-Billingsfors pa bandel662, Dnr
2013-000290

§ 162
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.lusterandes siqnatur dl:.: .Ordf6randes signatur ~ .

Forslag till nyttjanderattsavtal for parkeringsplatser till flerbostadshuset pa fastigheten
Ed 2:17 foreligger fran exploateringskoordinator.

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2013-10-16 § 199 at
exploateringskoordinator att till nasta sammantrade ikommunstyrelsen uppratta
forslag till nyttjanderattsavtal for parkeringsplatser till flerbostadshuset pa fastigheten
Ed 2:17. Arbetsutskottet uppdrog aven at exploateringskoordinator att till nasta
sammantrade inkomma med forslag kring hur parkeringsplatser for personal ska
hanteras.

Agama till flerbostadshuset pa fastigheten Ed 2:17 har uttryckt onskemal om att
erhalla parkeringsplatser med motorvarmaruttag bakom kommunhuset .
Exploateringskoordinator har tagit fram ett utkast till forslag om nyttjanderattsavtal
som ska reglera upplatandet av parkeringsplatser.

Kommunstyrelsen beslutade 2011-06-01 § 104 att uppdra at tekniska kontoret att
omgaende fardigstalla nya parkeringar langs vagen vaster om Apoteket samt att, i
avvaktan pa vidare beslut kring resecentrum, fardigstalla provisoriska P-platser
nedanfor vagslanten, Atgarderna finansieras med 100 000 kronor genom KS
objektsreserv. Kommunstyrelsen uppdrog aven at VAlGatuchef att vidare utreda
forutsattningarna for att omvandla P-platsema bakom kommunhuset till allman
parkering med beaktande av att tillrackliga mojligheter till motorvarmaruttag kan ges
till de anstallda.

Plan - och byggkontoret har genomfort en parkeringsutredning dar det ingar en
inventering av befintliga parkeringsplatser, antal parkerade bilar pa
parkeringsplatsema vid olika tidpunkter under en vecka, samt forslag till
iordningsstallande av fler parkeringsplatser. Plan- och byggnadsnamnden har 2011-
02-08 § 13 tagit del av parkeringsutredningen och overlamnar utredningen till
kommunstyrelsen med forslag att i forsta hand iordningstalla nya parkeringsplatser
vid Apoteket och busstationen som ersattning for de platser som forsvinner fran
fastigheten Ed 2:17.

Sammanfattning
Fastighetsagare i centrum har papekat behov av ytterligare parkeringsplatser till
affarer och flerbostadshus i centrum. Fragan har aktualiserats i samband med att
kommunen salde centrumtomten Ed 2:17 och att ca 20 parkeringsplatser pa tomten
kommer forsvann i samband med att tomten bebyggdes med ett flerbostadshus.

Nyttjanderattsavtal ior P-platser bakom kommunhuset, Dnr 2011-000054.315

§ 163
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Justerandes signa!ur ~:.

~ ..

Ordforandes signatur e..-~ .

Expedieras:
Exploateringskoordinator

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkanna Nyttjanderattsavtal for
parkeringsplatser till flerbostadshuset pa fastigheten Ed 2:17 oeh uppdrar at
exploateringskoordinator att underteekna avtalet.

Beslutsunderlag
Nyttjanderattsavtal for parkeringsplatser till flerbostadshuset pa fastigheten Ed 2: 17

forts. § 163
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Justerandes signatur

Med samverkansavtal skapas samverkansomraden, och da ar blivande
gymnasieelever endast forstahandsmottagna inom samverkansomradet, Detta
innebar en begransning i ratten till plats pa en utbildning, samt ratten till
inackorderingsbidrag. Forslag foreligger fran fOrvaltningschefFOKUS som
aven forankrats i FOKUS-namnden, om att Dals-Eds kommun bor inga
samverkansavtal for de vanligast fcrekommande gymnasieutbildningarna for att
sakra samverkan for utbildningarnas kvalitet, samt en forutsagbar kostnadsniva.
I naromradet finns Stromstad, Bengtsfors, Ama! och Uddevalla som naturliga
samverkanspartner.

Ordforandes siqnatur. ~ " .

Under 2013 avslutas Fyrbodals Gymnasieskola och ersatts av Avsiktsforklaring
om samverkan inom utbildningsomradet Fyrbodals kommunalforbund, I
samband med detta forandras forutsattningarna for Dals-Eds kommun vad galler
utbildningsplatser inom gymnasieskolan. Genom Fyrbodals Gymnasieskola
reglerades kostnaden utifran samverkansomradets riktlinjer. Nar Fyrbodals
Gymnasieskola avvecklas, star Dals-Eds kommun utan samverkansavtal for
gymnasieutbildning. Da den ersattning hemkommunen lamnar for utbildning,
baseras pa hemkommunens (eller samverkansomradets) kostnad for
motsvarande utbildning, innebar detta att Dals-Eds kommun har tva alternativ;
antingen inga samverkansavtal gallande gymnasieutbildning och pa sa satt sakra
en kostnadsniva gentemot andra aktorer, eller inte inga nagra samverkansavtal,
och darigenom ersatta olika utbildningsanordnare enligt deras prislista.
Utan ett samverkansavtal ar Dals-Eds blivande gymnasieelever
forstahandsmottagna pa alla utbildningar som inte bedrivs i hemkommunen,
vilket for narvarande enbart ar Hotell och Turism.

Det finns inom Fyrbodals kommunalforbund en uttalad vilja att utvidga samverkan till
utbildningsomradet i stort, dvs. alla utbildningsformer for alla aldrar, som ska omfatta
samtliga medlemskommuner. En Avsiktsforklaring syftar till att tydliggora andamalet
med denna samverkan och hur arbetet bor bedrivas.

Sammanfattning
Kommunerna i Fyrbodal har under ett antal ar haft en formaliserad samverkan kring
gymnasieskolan i regionen under rubriken Fyrbodals Gymnasieskola. Vid sidan av det
samverkansavtal som reglerar detta arbete finns bl.a. en avsiktsforklaring avseende
Teknikcollege samt en nyligen framtagen avsiktsforklaring om samverkan kring
Yrkeshogskoleutbildningar. Atta kommuner inom Fyrbodal, den s.k. V8-gruppen i
vilken Dals-Eds kommun ingar, har en fordjupad samverkan kring forskola och
grundskola som bl.a. omfattar kompetensutveckling och kvalitetsutveckling.

AvsiktsfOrklaring Fyrbodals kommunalfOrbund - gymnasieutbildning, Dnr 2013-
000301

§ 164
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Justerandes signatur (}Jr: .Ordfcrandes signatur L~.

Expedieras:
FOKUS

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bemyndiga forvaltningschefen FOKUS art for
Dals-Eds komrnun teckna samverkansavtal med andra kommuner avseende
gymnasieutbildningar.

Beslutsunderlag
Tjansteskrivelse forvaltningschef FOKUS, 2013-10-16

Under september manad har arbetet intensifierats vad galler att i samrad framstalla
forslag till samverkansavtal, da den elevkull som ar pa vag att gora sitt gymnasieval
infer lasaret 2014-2015 i sa god tid som mojligt far forutsattningama klara. For
narvarande foreligger forslag till samverkansavtal med Uddevalla kommun och det
finns pagaendc diskussioner aven med Stromstad kommun.

Vid FOKUS-namndens sammantrade 2013-08-28 § 55 beslutades att uppdra at
forvaltningschefen FOKUS att ta fram forslag till samverkansavtal gallande de
vanligast forekommande gymnasieutbildningama, med utbildningskvalitet, geografisk
narhet och rimliga kostnadsnivaer som utgangspunkter,

forts. § 164
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Justerandes signalur k.·: .»e:
Ordf6randes signatur z.~ .

Expedieras:
Personal chef
SKL

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta overenskommelse om Ion och
anstallningsvillkor for raddningstjanstpersonal i beredskap, RiB 13 med
tillampning fr.o.m. 2013-04-01.

Beslutsunderlag
Cirkular 13:46 RiB 13
Tjansteskrivelse personalchef, 2013-09-24

Overenskommelsen innebar att ersattningsbeloppen i avtalet har justerats i niva med
den Huvudoverenskommelse som Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta
traffat med Svenska Kommunalarbetarforbundet, HOK 13. Ersattning for
beredskapstjanst hojs med 98 kr per vecka, akuta insatser med 6 kr for den forsta
timmen och 3 kr for foljande timme. Ovriga ersattningar har raknats upp med mellan
2 till 2,5 procent.

Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarforbundet Pacta har traffat
overenskcmmelse med Brandmannens Riksforbund och Svenska
Kommunalarbetareforbundet om Bestammelser for raddningstjanstpersonal i
beredskap - RiB 13. Avtalet galler for perioden 2013-04-01-2014-03-31. Avtalet
omfattar samtliga villkor och ersattningar for raddningstjanstpersonal i beredskap och
ersatter tidigare avtal RiB 12.

Cirkular 13:46 - Overenskommelse om IOnoch anstallningsvillkor fOr
raddningstjanstpersonal i beredskap (RiB 13) med Brandman, Dnr 2013-000272
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Justerandes siqnatur ~: ~OrdfOrandessignatur. E..~~.

Expedieras:
KF

BeslutsfOrslag
Kommunfullmaktige beslutar att avstyrka motionen om strategi
stralningsexponering med hanvisning till FOKUS-namndens yttrande om att
skolomas strategi for IT-anvandning utgar ifran de bedomningar IT -enheten
gor inom omradet varfor ingen sarskild strategi kravs for den typen av fragor i
enlighet med motionen. Dessutom framgar av FOKUS-namndens yttrande att
skoloma har rutiner for hur anvandandet av mobiltelefoner ska hanteras.

FOKUS-namnden har 2013-10-02 § 79 hanterat remissen genom att hanvisa till
rektoremas redovisning av rutinema for anvandningen av mobiltelefoner i
grundskolan och gymnasiet.

Kommunfullmaktige beslutade dock 2013-05-22 § 27 att efter yrkande ateremittera
arendet till kommunstyrelsen. Bland annat fanns inte IT-chefens yttrande med i
underlaget och dartill fordes diskussioner i kommunfullmaktige om vilka regler som
galler kring mobilanvandning i skolan. Kommunstyrelsens arbetsutskott valde darefter
att aterremittera arendet till FOKUS-namnden for yttrande kring hur skolan
ordningsmassigt hanterar anvandandet av mobiltelefoner.

Kommunstyrelsen foreslog darfor 2013-04-30 § 70 att utifran ovan avstyrka motionen
om strategi stralningsexponering med hanvisning till FOKUS-namndens yttrande.

Kommunfullmaktige beslutade 2012-04-18 § 38 att remittera arendet till
kommunstyrelsen for beredning som remitterat arendet vidare till IT-chefen for
beredande av forslag till motionssvar. IT-chefen har 2012-10-10 inkommit med
forslag till motionssvar. Kommunstyrelsens arbetsutskott valde 2012-10-17 § 170 au
aven remittera arendet till FOKUS-namnden med en konkret fraga om namnden anser
att det kravs en strategi for den har typen av fragor i enlighet med motionen. FOKUS
namnden har 2013-03-13 § 14 konstaterat att skolomas strategi for I'Lanvandning
utgar ifran de bedomningar IT-enheten gor inom omradet varfor ingen sarskild
strategi kravs for den typen av fragor i enlighet med motionen.

Sammanfattning
Motion har inkommit 2012-03-23 fran ledamot Michael Hom (MP) om att Dals-Eds
kommun ska utveckla en strategi for anvandning och utbyggnad av tradlosa natverk
och bamens exponering for mobil straining som foljer forsiktighetsprincipen.

Motion - Strategi Stralningsexponering, Dnr 2012-000095.600
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Justerandes siqnatur ~: .
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OrdfOrandessignatur...........................•

Kommunstyrelsens ordforande redovisar:
information fran konkursforvaltaren gallande Hotell Carl XII.
West Sweden laggs ned enligt beslut pa stamman i forra veckan.
Vastvatten har lamnat besked om att de inte ser mojlighet att for narvarande
utoka samverkan med fler kommuner.

ForvaltningschefFOKUS informerar om lokalutredningarna for forskolan och skolan.
Arendena kommer att i nasta steg att behandlas for beslut vid nastkommande
kommunstyrelse sammantrade 2013-12-04.

Information till Kommunstyrelsen, Dnr 9230
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Justerandes signatur ~ ..«OrdfOrandessignatur ;.:. .

Fyrbodals kommunalforbund - direktionsmote den 25 oktober
avsiktsforklaring for finansiering av E20 dar 2 mkr avsatts for en fem
arsperiod
information om utredning kring hur biljettsystemet ska se ut i framtiden.
information om fragan kring pendelparkeringar och hur det kan paverka
kommunen.

Rapport fran KommunalfOrbunden, Dnr 14270
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Justerandes signatur

.«:
OrdfOrandes signatur £..~ .

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lagga delegationsbesluten till handlingarna.

Raddningschef Per Sandstrom
• Tillstandsbevis gallande forlangning av tillstand till innehav, forvarv, handel

och forvaring av explosiva varor - Karslatt 1:30.

Exploateringskoordinator Claes Hellberg
• Hyreskontrakt del av Ga Real, 40 m2 - Delegation 2013-63.

Enhetschef Eva Karlsson
• Parkeringstillstand - Delegation 2013-59 samt 2013-61 och 62.

Foljande delegationsbeslut anmals:

Anmalan av delegationsbeslut 131105, Dnr 21154
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~Justerandes signatur ..
£---

Ordforandes signatur. / ~~ .

Diarienr 12/240.233 - Plan- och byggkontoret
Delegationsbeslut - Tillfalligt bygglov i fern ar for nybyggnad av aldreboende
(modulbyggnad). - Ed 1~193.

Diarienr 13/268.232 - Plan- och byggkontoret
Underrattelse - Bygglov for skyltar med och utan belysning Karslatt 1:55.

Diarienr 13/268.232 - Plan- och byggkontoret
Grannemedgivande pa fastighet som ska bebyggas Karslatt 1:55

Diarienr 13/268.232 - Plan- och byggkontoret
Meddelande enligt 9 kap 41 b § Plan- och bygglagen (2010:900).
Bygglov har beviljats for skyltar med och utan belysning pa fastigheten Karslatt 1:55.

Diarienr 13/54.239 - Plan- och byggkontoret
Meddelande enlig 9 kap 41 b § Plan- och bygglagen (2010:900).
Bygglov har beviljats for fasadandring pa fastigheten Ed 4:38.

Dalslands Miljonamnd
Sammantradesprotokoll 2013-10-03, § 60-69.
Sammantradesprotoko1l2013-10-03, § 70

Lansstyrelsen Vastra Gotalands lan/Rattsenheten
Protokoll fran inspektion enligt 19 kap 17 § foraldrabalken och 20 §
formynderskapsforordningen,

Dalslandskommunernas KommunalfOrbund
Rapport om uppfoljning av vissa miljokrav i livsmedelsavtalet, for fern
Dalslandskommuner och Saffle kommun, for perioden 2011-06-01 - 2012-05-31.

Fokusnamnden - Dals-Eds kommun
Beslut fran FOKUS-namnden 131002 § 78 - Reviderad delegationsordning.

Sveriges Kommuner och Landsting - Cirkular 13:53
Budgetforutsattningar for aren 2013-2017.

Sveriges Kommuner och Landsting - Cirkular 13:49
Preliminara utfall av 2014 ars kommunalekonomiska utjarnningssystem och LSS
utjamning.

Meddelande KS 131105, Dnr 21156
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Diarienr 11/65.741 - Socialnamnden
Beslut fran Socialnamnden 131022 § 94 - Klagomal kring LSS boendet Kronans
hyressattning.

forts § 170
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