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Beslutsforslag
1. Kommunfullmaktige beslutar att anta taxa for offentlig kontroll, provning och

registrering inom livsmedelslagstiftningens omrade for
Dalslandskommunemas kommunalforbund och Dalslands miljonamnd att
galla fran den 1 mars 2014 samt att faststalla timtaxanltimavgiften till 900 kr.

Beslutsunderlag
Forslag taxa inom livsmedelslagstiftningen
Tjansteskrivelse, miljochef2014-01-17

For att kommunalforbundet och Dalslands miljonamnd ska kunna ta ut avgifter for
tiden 1januari 2014 till och med 28 februari 2014 maste det aven under derma tid
firmas en taxa. Derma taxa blir da retroaktiv.

Eftersom Dalslandskommunemas kommunalforbund bedomer att direktionens beslut
den 28 november 2013 inte galler behover varje medlemskommun sa fort som mojligt
besluta om nya taxor for att kommunalforbundet och Dalslands miljonamnd ska
kurma ta ut avgifter for 2014 och framat.

Anledningen till att kommunen behover anta taxor inom Dalslandskommunemas
kommunalforbunds verksamhetsornrade ar att Hogsta forvaltningsdomstolen klargjort
att kommunalforbund inte far anta taxor.

Hogsta forvaltningsdomstolen menar vidare att det kravs grundlagsstod for att
kommunema ska kurma overlamna foreskriftsratt enligt 8 kap regeringsformen till
armat organ och att sadant saknas. Direktionen for Dalslandskommunemas
kommunalforbund har den 28 november 2013 beslutat om taxa inom
livsmedelslagstiftningens omrade (DKF § 78) att galla fr.o.m. 1januari 2014. Derma
taxa utgar fran ett forslag fran Sveriges Kommuner och Landsting samt
Livsmedelsverkets riskklassificeringsmodell.

Sammanfattning
Hogsta forvaltningsdomstolen har den 12 december 2013 beslutat att undanroja
underinstansemas avgoranden i ett mal om Ystad-Ostcrlenregionens miljoforbund
kontrollavgift for livsmedelskontroll. Av domskalen framgar att miljoforbundet inte
har varit behorigt att fatta beslut om taxan.

Taxa {"orprovning och tillsyn inom livsmedelslagstiftningens omrade - Dalslands
Miljdkontor, Dnr 2014-000014.043

§1
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Beslutet tas med stod av forordning om avgifter for offentlig kontroll av livsmedel
och vissajordbruksprodukter §§ 1,3,6, 13, 14 och 18.

2. Kommunfullmaktige beslutar aven att anta retroaktiv taxa for offentlig
kontroll, provning och registrering inom livsmedelslagstiftningens omrade for
Dalslandskommunemas kommunalforbund och Dalslands miljonamnd att
galla fran den 1januari till och med den 28 februari 2014 samt faststalla
timtaxanltimavgiften till 875 kr..

forts. § 1
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Beslutsfdrslag
Kommunfullmaktige beslutar att anta taxa for provning och tillsyn inom
miljobalkens omrade med tillhorande taxebilagoma 1-3 for
Dalslandskommunemas kommunalforbund och Dalslands miljonamnd att
galla fran den 1 mars 2014 samt att faststalla timtaxanitimavgiften till 900 kr.

Beslutsunderlag
Forslag taxa inom miljobalken
Tjansteskrivelse, miljochef 20 14-0 1-17

For att kommunalforbundet och Dalslands miljonamnd ska kunna ta ut avgifter for
tiden 1 januari 2014 till och med 28 februari 2014 maste det aven under denna tid
finnas en taxa. Denna taxa blir da retroaktiv.

Eftersom Dalslandskommunemas kommunalforbund bedomer att direktionens beslut
den 28 november 2013 inte galler behover varje medlemskommun sa fort som mojligt
besluta om nya taxor for att kommunalforbundet och Dalslands miljonamnd ska
kunna ta ut avgifter for 2014 och framat.

Anledningen till att kommunen behover anta taxor inom Dalslandskommunemas
kommunalforbunds verksamhetsomrade ar att Hogsta forvaltningsdomstolen klargjort
att kommunalforbund inte far anta taxor.

Direktionen for Dalslandskommunemas kommunalforbund har den 28 november
2013 beslutat om miljobalkstaxa (DKF § 78) att galla fr.o.m. 1januari 2014. Denna
taxa utgar fran ett forslag fran Sveriges Kommuner och Landsting.

Bakgrund
Hogsta forvaltningsdomstolen har den 12 december 2013 beslutat att undanroja
underinstansemas avgoranden i ett mal om Ystad-Osterlenregionens miljoforbund
kontrollavgift for livsmedelskontroll. Av domskalen framgar att miljoforbundet inte
har varit behorigt att fatta beslut om taxan. Hogsta forvaltningsdomstolen menar
vidare att det kravs grundlagsstod for att kommunema ska kunna overlamna
foreskriftsratt enligt 8 kap regeringsformen till annat organ och att sadant saknas.

Taxa {"orprovnmg och tillsyn inom miljtibalkens omrade - Dalslands
Miljdkontor, Dnr 2014-000015.043

§2
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Beslutet tas med stod av 27 kap. 1 §miljobalken.

Kommunfullmaktige beslutar avcn att anta retroaktiv taxa for provning oeh
tillsyn inom miljobalkens omrade med tillhorande taxebilagoma 1-3 for
Dalslandskommunemas kommunalforbund oeh Dalslands miljonamnd att
galla fran den 1januari till oeh med den 28 februari 2014 samt att faststalla
timtaxanltimavgiften till 875 kr.

forts. § 2
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BeslutsiOrslag
1. Kommunfullmaktige beslutar att anta taxa for tillsyn inom

stralskyddslagstiftningens omrade for Dalslandskommunemas
kommunalforbund oeh Dalslands miljonamnd att galla fran den 1 mars 2014
samt att faststalla timtaxan/timavgiften till 900 kr.

Beslutsunderlag
Forslag taxa inom stralskyddslagstiftningen
Tjansteskrivelse miljochef, 2014-01-17

For att Kommunalforbundet oeh Dalslands miljonamnd ska kunna ta ut avgifter for
tiden 1januari 2014 till oeh med 28 februari 2014 maste det aven under denna tid
finnas en taxa. Denna taxa blir da retroaktiv.

Eftersom Dalslandskommunemas kommunalforbund bedomer att direktionens beslut
den 28 november 2013 inte galler behover varje medlemskommun sa fort som mojligt
besluta om nya taxor for att kommunalforbundet oeh Dalslands miljonamnd ska
kunna ta ut avgifter for 2014 oeh framat.

Anledningen till att kommunen behover anta taxor inom Dalslandskommunemas
kommunalforbunds verksamhetsomrade ar att Hogsta forvaltningsdomstolen klargjort
att kommunalforbund inte far anta taxor.

Direktionen for Dalslandskommunemas kommunalforbund har den 28 november
2013 beslutat om taxa inom stralskyddslagstiftningens omrade (DKF § 78) att galla
fr.o.m. 1 januari 2014. Denna taxa utgar fran ett forslag fran Sveriges Kommuner oeh
Landsting.

Sammanfattning
Hogsta forvaltningsdomstolen har den 12 december 2013 beslutat att undanroja
underinstansemas avgoranden i ett mal om Ystad-Osterlenregionens miljoforbund
kontrollavgift for livsmedelskontroll. Av domskalen framgar att miljoforbundet inte
har varit behorigt att fatta beslut om taxan. Hogsta forvaltningsdotnstolen menar vidare
kravs grundlagsstod for att kommunema ska kunna overlamna foreskriftsratt enligt 8 ks
regeringsformen till annat organ oeh att sadant saknas.

Taxa iOr tillsyn inom stralskyddslagstittningens omrade - Dalslands Miljokontor,
Dnr 2014-000016.043

§3
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Beslutet tas med stod av stralskyddsforordningen §§ 16 och 16a.

2. Kommunfullmaktige beslutar aven att anta retroaktiv taxa for tillsyn inom
stralskyddslagstiftningens omrade for Dalslandskommunemas
kommunalforbund och Dalslands miljonamnd att galla fran den 1januari till
och med den 28 februari 2014 samt att faststalla timtaxanltimavgiften till 875
kr.

forts. § 3
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Beslutsfdrslag
Kommunfullmaktige beslutar att anta taxa for kontroll enligt lagen om handel
med vissa receptfria Iakemedel for Dalslandskommunemas kommunalforbund
och Dalslands miljonamnd att galla fran den 1mars 2014 samt att faststalla
timtaxanltimavgiften till 900 kr.

Beslutsunderlag
Forslag taxa inom lagen om handel med vissa receptfria lakemedel

For att Kommunalforbundet och Dalslands miljonamnd ska kunna ta ut avgifter for
tiden 1januari 2014 till och med 28 februari 2014 maste det aven under denna tid
finnas en taxa. Denna taxa blir da retroaktiv.

Eftersom Dalslandskommunemas kommunalforbund bedomer aUdirektionens beslut
den 28 november 2013 inte galler behover varje medlemskommun sa fort sommojligt
besluta om nya taxor for att kommunalforbundet och Dalslands miljonamnd ska
kunna ta ut avgifter for 2014 och framat.

Anledningen till att komrnunen behover anta taxor inom Dalslandskomrnunemas
kommunalforbunds verksamhetsomrade ar att Hogsta forvaltningsdomstolen klargjort
att kommunalforbund inte far anta taxor.

Direktionen for Dalslandskommunemas kommunalforbund har den 28 november
2013 beslutat om taxa for kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria
Iakemedel (DKF § 78) att galla fr.o.m. 1januari 2014. Denna taxa utgar fran ett
forslag fran Sveriges Kommuner och Landsting.

Sammanfattning
Hogsta forvaltningsdomstolen har den 12 december 2013 beslutat att undanroja
underinstansemas avgoranden i ett mal om Ystad-Osterlenregionens miljoforbund
kontrollavgift for livsmedelskontroll. Av domskalen framgar att miljoforbundet inte
har varit behorigt att fatta beslut om taxan. Hogsta forvaltningsdomstolen menar
vidare att det kravs grundlagsstod for att kommunema ska kunna overlamna
foreskriftsratt enligt 8 kap regeringsforrnen till annat organ och att sadant saknas.

Taxa ior kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria lakemedet
Dalslands Miljokontor, Dnr 2014-000017.043

§4
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Beslutet tas med stod av 23 § Lagen om handel med vissa receptfria lakemedel.

Kommunfullmaktige beslutar aven att anta retroaktiv taxa for kontroll enligt
lagen om handel med vissa receptfria lakemedel for Dalslandskommunemas
kommunalforbund och Dalslands miljonamnd att galla fran den 1januari till
och med den 28 februari 2014 samt att faststalla timtaxanltimavgiften till 875
kr.

forts. § 4
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Cirkular 13:38 och13:55 innehaller en rekommendation fr{mSKL om att respektive
kommunllandsting/region/kommunalf6rbund beslutar att anta AKAP-KL som lokalt
kollektivavtal samt att lamna protokollsutdrag over beslutet till
berordaarbetstagarorganisationer som begar det.Gallande cirkular 13:76
rekommenderar SKL att de lokala kollektivavtalen tillfors de andrade bestammelserna
som de central a partema enats om i forhandlingsoverenskommelse 2013 -12-17
avseende AKAP-KL.

AKAP-KL ar ett helt avgiftsbestamt pensionsavtal och galler for arbetstagare som ar
fodda 1986 och senare, det "gamla" pensionsavtalet KAP-KL fortsatter att galla for
arbetstagare som ar fodda 1985 eller tidigare. AKAP-KL innehaller ocksa tre
principoverenskommelser angaende; Familjeskydd, Betalning av pensionsavgift samt
Sarskild avtalspension inom raddningstjansten. AKAP-KL innebar, enligt SKL "ett
modernt och langsiktigt hallbartpensionsavtal'' som "ger arbetsgivarna Meade
mojligheter att forutse och budgeterapensionskostnaderna. Samtidigt ger det bra och
trygga pensioner for de anstdllda. "Dessutom oppnar AKAP- KL upp for en okad
"rorligheten bade inom och mellan arbetsmarknadssektorerna /...1 och
arbetsgivarnasmojligheter till kompetensforsorjning forbattras. "
Pensionsavgifteni AKAP-KL ar 4,5 pro cent pa den pensionsgrundande lonen upp till
och med 7,5 inkomstbasbelopp/manad (35562 kr for 2014), och 30 procent pa de
delar av den pensionsgrundande lonen som overstiger7,5 inkomstbasbelopp/manad,
Pensionsavgiften, som uppraknas med prisbasbeloppets forandring, betalas arsvis av
arbetsgivaren(se SKLs cirkular 13:55).

I cirkular 13:38 redogor SKL angaende att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
samt Arbetsgivarforbundet Pacta har traffat overenskommelse med Svenska
Kommunalarbetareforbundet om AKAP-KL.

Sammanfattning
Under 2013 har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) iomgangar utkommit med
cirkular med anledning av overenskommelse om nytt pensionsavtal, Avgiftsbestamd
KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL) som trader i kraft den 1januari 2014.

• Cirkular 13:38 - Overenskomrnelse traffad 19 juni 2013 med Svenska
Kommunalarbetareforbundet,

• Cirkular 13:55 - Overenskommelse traffad 4 oktober 2013 med ovriga forbund
• Cirkular 13:76 - Overenskommelse om lindringar traffad 17 december 2013 med

samtliga forbund.

Cirkular 13:55 - Overenskommelse om Avgiftsbestamd KollektivAvtalad
Pension (AKAP-KL) m.m., Dnr 2013-000211.024

§5
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Expedieras:
Personalavdelningen f.v.b.

att de lokala kollektivavtalen tillfors de andrade bestammelserna som de
centrala partema enats om i forhandlingsoverenskommelse 2013-12-17
avseende AKAP-KL.

att lamna protokollsutdrag over beslutet till de berorda
arbetstagarorganisationer som begar det, samt

att anta Lokalt kollektivavtal AKAP-KL som lokalt kollektivavtal med den
utformning och det innehall som framgar av Bilaga 5 i Overenskommelse om
Avgiftsbestamd KollektivAvtalad Pension - AKAP-KL som de centrala
partema traffat den 19juni 2013 respektive 4 oktober 2013, och

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med rekommendation fran Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL)

Beslutsunderlag
Cirkular 13:38 - Ovcrcnskommelse traffad 19juni 2013 med Svenska
Kommunalarbetareforbundet.
Cirkular 13:55 - Overenskommelse traffad 4 oktober 2013 med ovriga forbund
Cirkular 13:76 - Overenskommelse om andringar traffad 17 december 2013 med
samtliga forbund.
Tjansteskrivelse personalsekreterare, 2014-01-07

forts. § 5
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Expedieras:
Teknisk chef

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av redovisningen och ger teknisk chef i uppdrag att
fortsatta planeringen och det pagaende arbetet samt paborja en
tillstandsansokan for reservvattentakt Lilla Le.

Vid dagens sammantrade redovisar teknisk chef den pagaende planeringen av att
mojliggora Lilla Le som en reservvattentakt. Bland annat pagar forberedelser for en
tillstandsansokan, Teknisk chef gor bedomningen att om processen fortgar enligt
planeringen kan en reservvattentakt etableras under 2015.

Sammanfattning
Behovet av en reservvattentakt i Dals-Eds kommun har varit under overvaganden i
flera ar. Vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-06-19 143 fordes diskussioner med
tekniska kontoret samt konsultforetaget Sweco om Iampliga omraden att undersoka
vidare utifran lamplighet och kostnadsberakning. Kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutade vid det sammantradet att uppdra at teknisk chef att utreda mojlighetema och
eventuell taxepaverkan for att genomfora en undersokning om lampligheten av och
kostnadema for att anvanda Lilla Le som reservvattentakt.

Lilla Le reservvattentakt, Dnr 2011-000103.341

§6

Sammantradesprotokoll
2014-02-05

Dals-Eds kommun
Kommunstyrelsen



13(52)

Justerandes signatur ~ .
»:

OrdfOrandes signatur 7 .

Expedieras:
KS ordf.
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SN

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta overenskommelse om samverkansregler for
den offentligt finansierade halso- oeh sjukvarden, lakemedelsindustrin,
medicintekniska industrin oeh laboratorietekniska industrin.

Beslutsunderlag
Sveriges kommuner oeh landsting - Rekommendation om overenskommelse om
samverkansregler for den offentligt finansierade hal so- oeh sjukvarden,
lakemedelsindustrin, medieintekniska industrin oeh laboratorietekniska industrin
Socialnamndens protoko1l2013-12-17 § 117

Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat arendet till socialnamnden for
yttrande. Socialnamnden staller sig 2013-12-17 § 117 bakom SKL:s rekommendation.

Sammanfattning
Sveriges kommuner oeh landsting (SKL) har tillsammans med
Lakemedelsindustriforeningen, Swedish Medteeh oeh Swedish Labteeh utarbetat en
ny gemensam overenskommelse om samverkansregler for den offentligt finansierade
halso- oeh sjukvarden, Iakemedelsindustrin, medeintekniska industrin oeh
laboratorietekniska industrin. Denna ersatter tidigare ovemenskomna regler om
samverkan som SKL haft separat med respektive bransehorganisation. Den nya
overenskommelse foreslas galla fran oeh med den 1januari 2014.

Sveriges kommuner och landsting - Rekommendation om overenskommelse om
samverkansregler ror den offentligt finansierade halso- och sjukvarden,
liikemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska
industrin., Dnr 2013-000336.770

§7
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Beslutsunderlag
Kopekontrakt, forslag
Skrivelse fran Dals-Eds missionsforsamling
Plan- och byggnadsnamnden protoko1l2013-12-03 § 121
Tjansteskrivelse fastighetsforvaltare, 2014-01-08

Kommunstyrelsens taxor och avgifter 2014 ar faststallda av kommunfullmaktige
2013-12-18 § 70. Foreliggande forslag till kopekontrakt ar ert avsteg fran gallande
taxa for aktuellt markomrade. Arendet behover darfor beredas for beslut i
kommunfullmaktige efter det art nuvarande forslag till kopekontrakt har forankrats
med missionsforsamlingen,

Fastighetsforvaltare har inkommit med en fomyad skrivelse i arendet dar
Missionsforsamlingens onskemal om kostnader for att iordningstalla aktuell mark
bemots med art aktuellt forslag till avtal redan ar formanligt for koparen. Fragan ar
vidare oklar rent juridiskt. Forslag foreligger darfor fnm fastighetsforvaltare att
kommunen saljer hela fastigheten for 1kr. under forutsattning art forsamlingen star
for erforderliga arbeten med nya P-platser pa sin fastighet.

Gallande detaljplan SB30 anger for aktuellt omrade vagmark respektive park eller
plantering. Plan- och byggnadsnamnden har 2013-12-03 § 121 godkant infor eventuell
fastighetsforsaljning och fastighetsreglering de planerade atgardema som liten
avvikelse fran detaljplanen (PBL 9 kap 31 pkt 3). De planerade atgarderna bedoms
kunna betraktas som liten avvikelse som ar forenliga med syftet i planen.

Sammanfattning
Dals-Eds Missionsforsamling har ansokt om att fa kopa ca 830 kvm fran del av
fastigheten Ed 10:3 vid Missionskyrkan for att justera fastighetsgranser och for art
losa utfart- och parkeringsproblem inom omradet. Forslag till kopekontrakt for
forsaljning av del av fastighet Ed 10:3 till Dals-Eds missionsforsamling har tidigare
varit foremal for behandling i arbetsutskortet som 2013-11-13 § 216 aterremitterade
arendet till fastighetsforvaltare for tjansteskrivelse med fortydligande om den
eventuella forsaljningen och den uttalade parkeringen i forsamlingens skrivelse.

Forsaljning av fastighet del av Ed 10:3, ca 830 m2 (Ntissemarksvagen 1) - Dals
Eds MissionsfOrsamling, Dnr 2013-000317.252

§8
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2.att uppdra at kommunstyrelsens ordforande att underteckna kopekontraktet som
revideras nar det galler kopeskillingen till 1 kr.

1.att salja 830 kvm fran del av fastigheten Ed 10:3 vid Missionskyrkan enligt
foreliggande kopekontrakt for 1 kr. till Dals-Eds missionforsamling,

BeslutsfOrslag
- Kommunfullmaktige beslutar:

forts. § 8
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Beslutsfbrslag
Kommunfullmaktige beslutar godkanna delarsrapport 201307 for
Dalslandskommunemas Kornmunalforbund och lagga densamma till
handlingama.

Beslutsunderlag
Delarsbokslut 201307 - Dalslandskommunemas Kommunalforbund
Utlatande avseende delarsrapport, 2013-11-07

Sammanfattning
Delarsrapport avseende perioden 2013-01-01 - 2012-07-31 for
Dalslandskommunemas Kommunalforbund foreligger. Det redovisade resultatet per
2013-07-31 ar -1 323 tkr. Det prognostiserade resultatet for helaret ar - 699 tkr. Aven
revisoremas utlatande gallande delarsrapporten foreligger.

Delarsbokslut 2013 - Dalslandskommunernas KommunaliOrbund, Dnr 2013-
000341

§9
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att aterremittera arendet for MBL innan vidare
beslut kan fattas i arendet.

Beslutsunderlag
Tjansteskrivelse foretagshalsovard och facklig tid, personalchef 2013-11-27

Forslag foreligger fran personalavdelningen om att kostnaden for den fackliga
tiden omfordelas pa respektive forvaltnings budget dar mojlighetema finns for
battre planering av fackliga moten samt uppfoljning av t ex utbildningar. Med
utgangspunkt i forbundens medlemstid har budget fordelats menan
forvaltningarna med ett extra tillagg under KS for loneoversynsarbete,
lonekartlaggning samt tvisteforhandlingar, Den foreslagna fordelningen ar
foljande KS: 180000 kr, FOKUS: 220 000 kr, SN: 220000 kr. Liksom tidigare
tas tid for Huvudskyddsombud inom ramen for forvaltningamas budget och
arbetsplatsombudstiden inom respektive verksamhetsbudget.

Facklig tid med IOnutbetalas idag fran centralt konto fran personalavdelningens
budget. Detta galler saval lopande facklig tid for lokal facklig verksamhet som
oregelbunden facklig tid, sasom oplanerad MBL etc.

Forslag foreligger fran personalavdelningen om att kostnaden for foretagshalsovard
som galler lagstadgade undersokningar samt rehabiliteringsatgarder omfordelas pa
respektive forvaltnings budget i syfte att renodla arbetsprocessema for bade chefer
och personalenheten. Omfordelning per forvaltning beraknat pa de senaste arens
utgifter blir saledes for kommunstyrelsen 65000 kr varav raddningstjansten 55000 kr
for lagstadgad halsoundersokning, socialforvaltningen; 15 000 kr varav 5 000 kr for
lagstadgad halsoundersokning for nattpersonal och for FOKUS forvaltning 10 000 kr.
Kvarstaende budget pa centralt konto om 93 000 kr satsas pa forebyggande insatser.

Sammanfattning
Kostnader for foretagshalsovard belastas idag fran centralt konto fran
personalenhetens budget gallande orsaker som ror arbetsforhallanden. Orsaker kan
exempelvis vara lagstadgade undersokningar eller rehabiliteringsatgarder. Ovriga
arenden som inte direkt kan harroras till arbetsforhallanden belastar varje enskild
verksamhets budget.

BudgetuppiOljning 2014 - omfdrdelning budget f"Oretagshalsovard och facklig
tid, Dnr 2013-000351.042
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Expedieras:
Fargelanda kommun
PBN

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen i Dals- Eds kommun har inget att erinra eller tillagga mot
tidigare yttrande vid samradet.

Beslutsunderlag
Granskningshandling november 2013, OP 13 - Fargelanda kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott protoko1l2013-08-21 § 157, yttrande vid samrad
Tjansteskrivelse enhetschefplan- och byggkontoret 2013-12-11

Granskningen omfattar aven forslag till Naturvardsprogram for Fargelanda kommun.
Miljonamnden yttrar sig i den del som avser Naturvardsprogrammet den 30 januari.
Miljonamndens yttrande kommer saledes att finnas som underlag infor
kommunstyrelsens sammantrade 2014-02-05.

Efter samradet har planforslaget omarbetats och stalls nu ut for granskning under tiden
6 december 2013 till 16 februari 2014. Inget har andrats i planforslaget avseende de
mellankommunala fragorna som finns sammanfattande pa sid. 41 i
granskningshandlingen.

Forslag till oversiktsplan for Fargelanda kommun har tidigare varit utsant pa samrad
enligt 3 kap 9 § plan- och bygglagen som anger att kommuner bland annat ska
samrada med lansstyrelsen, berorda kommuner och regionala organ.

Sammanfattning
Forslag till ny oversiktsplan for Fargelanda kommun har upprattats, Planen anger
kommunens viljeinriktning for framtida utvekcling och ska vara vagledande for
kommunens och andra myndigheters beslut i fragor som ror bebyggelse och
anvandning av mark och vatten.

Oversiktsplan OP 13 samt fOrslag till Naturvardsprogram ior Fargelanda
kommun, Dnr 2013-000216.212
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Beslutsunderlag
Samverkansstrategi Dalslandskommunema
Begaran om yttrande Samverkansstrategi Dalslandskommunema, 2013-12-09
Ideer till remissvar Samverkansstrategi, kommunstyrelsens ordforande
Att samverka i Dalsland, kommunstyrelsens ordforande och kommunchef

Kommunstyrelsens ordforande har sammanstallt ett forslag till skrivelse fran Dals-Eds
kommun som remissvar utifran fragestallningarna ovan. Kommunstyrelsens
ordforande och kommunchefhar vidare sammanstallt forslag "Att samverka i
Dalsland" som innehaller forslag pa organisation och arendeberedning for den
fortsatta samverkan i Dalsland.

Svar ska vara kommunalforbundet tillhanda senast 2014-02-28.

Kommunalforbundet har 2013-12-09 inkommit med begaran om yttrande rorande
samverkansstrategi for Dalslandskommunema. Foljande fragor bor besvaras i
yttrande:
Ange om kommunen accepterar innehallet i samverkansstrategin
Ange om kommunen accepterar bruttolistan avseende prioriterade
samverkansomraden avseende

strategiska paverkans- och utvecklingsfragor
verksamhetsdrift och utveckling
administrativa stodfunktioner och system

Prioritera vilka tva-tre av de foreslagna samverkansomradena som ar viktigast att
samverka kring initialt.
Ange kommunens installning avseende befintliga samverkansorgans roll i
Dalslandssamverkan enligt forslag till ny samverkansstrategi

Sammanfattning
Dalslandskommunemas kommunalforbund har efter inledande samrad den 26-27
september 2013 inlett en process kring kommunemas framtida samverkan. Det
inledande samradet resulterade i en samverkansstrategi som utgor underlag for
bearbetning och sammanstallning av kommunchefsgruppen med stod av
forbundschefen. Darefter processas fragan vidare i de enskilda kommunema for
diskussion. Under februari/mars kommer kommunchefsgruppen aterigen
sammanstalla ett forslag med risk och konsekvensanalys som sedan ska behandlas och
beslutas irespektive kommun under varen 2014.

Oversyn av interkommunal samverkan och iorslag till framtida samverkan fbr
Dalslandskommunerna, Dnr 2013-000174.000
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Expedieras:
Dalslandskommunemas kommunalforbund, inkl. remissvar Samverkansstrategi samt
forslaget Att samverka iDalsland

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkanna foreliggande forslag till remissvar
Samverkansstrategi inklusive forslaget Att samverka i Dalsland, som Dals-Eds
kommuns remissvar.
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Expedieras:
Munkedals kommun, inkl. remissvar enhetschef plan- och byggkontoret

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har inget art erinra mot planforslaget for Munkedals
kommun.

For remissvar har plan- och byggkontoret berert arendet. Planen har granskats och de
mellankommunala fragorna kring vagar, kraftledningsutbyggnad och Kynnefjall, har
belysts.

Sammanfattning
Munkedals kommun har sant forslag till Framtidsplan/oversiktsplan 2014 for samrad.
Synpunkter pa planforslaget ska lamnas senast 10 februari 2014.

Framtidsplan/Oversiktsplan 2014 ior Munkedals kommun, Dnr 2013-000354.212
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Expedieras:
Lansstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att overlamna at beredningen for kommunens
malarbete 2015, att tydligare beakta jamstalldhetsperspektivet.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avsta medverkan i j amstalldhetsnatverket
under 2014.

Personalchefens tjansteskrivelse 2013-11-27 foreligger,

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2013-09-18 § 176 at personalavdelningen
att overvaga mojligheterna till deltagande med nagon representant fran Dals-Eds
kommun i jamstalldhetsnatverket.

Natverket traffas ett par ganger per ar, dar varje tillfalle skapar utrymme for
kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte. Natverket ar ocksa en viktig referensgrupp
i arbetet med den regional a jamstalldhetsstrategin.

Sammanfattning
Lansstyrelsen samordnar sedan 2010 ett kommunalt jamstalldhetsnatverk som traffats
for samarbete och erfarenhetsutbyte. For narvarande finns 41 av lanets kommuner
representerade. Maler ar att lanets samtliga kommuner ska vara aktiva i natverket och
darfor har en forfragan inkommit till Dals-Eds kommun om deltagande med nagon
representant i natverket,

Inbjudan till deltagande ikommunalt jamstalldhetsnatverk, Dnr 2013-
000264.000
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Expedieras:
Kommunehef
Teknisk ehef

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar art remirtera rapporten Demokratidag 2013 till
komrnunehef oeh teknisk ehef for analys utifran komrnunstyrelsens
ansvarsomrade med beaktande dels av vilka fragor som kraver politiska
beslut eller atgarder som kan genomforas pa forvaltningen oeh dels
eventuella atgarder som kan behova hanteras i budgetproeessen.
Forvaltningen uppdras att efter genomford analys aterkomma med underlag
till komrnunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Demokratidag 2013

Efter demokratidagen har folkhalsosamordnaren sammanstallt materialet fran hela
dagen i en rapport. Denna rapport har skiekats till alia namnder som nu har art hantera
de olika forslag som inkomrnit oeh som beror respektive namnds ansvarsomrade,

Elever i ak 4-9 var malgruppen for demokratidagen. Varje klass fiek utse tre
representanter art delta under demokratidagen. Totalt blev det 38 elever som deltog.
Infor demokratidagen fiek klasserna forbereda representanterna med basta- oeh
varstalistor om Dals-Ed samt forslag pa forbattringar i komrnunen.

Syftet med demokratidagen var dels art skapa ett inflytandeforum for malgruppen,
men ocksa att trana sig i demokrati oeh representantskap. Elevernas insamlade
material ska fungera som en idebank/forbattringsforslag oeh en del av underlag for
beslut oeh prioriteringar i Dals-Eds kommun. Malet ar att en del av elevernas forslag
ska genomforas, oeh art resultatet ska aterkopplas till eleverna.

Sammanfattning
Ert av komrnunens overgripande mal ar att barnkonventionen ska genomsyra all
verksamhet oeh en av artiklarna i barnkonventionen handlar om barns ratt till
inflytande. Efter besok i Mora oeh deras demokratidag bildades en arrangorsgrupp i
Dals-Eds komrnun som beslutade art en demokratidag skulle genomforas aven i Dals
Eds kommun, den 23 september pa Stallbaeken.

Demokratidagen 2013, Dnr 2013-000365.100

§ 15

Sammantradesprotokoll
2014-02-05

Dals-Eds kommun
Kommunstyrelsen



24(52)

("-.
Justerandes signatur -..=..:;_- .-:OrdfOrandes signatur. .

Expedieras:
AME-chef
Planeringssekreterare

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av redovisningen for de planerade atgarderna fran
Lansstyrelsen. Kommunstyrelsen uppdrar atAME-chefen att tillsammans
med planeringssekreteraren se over mojligheten for AME att genomfora en
engangsinsats pa de drabbade omradena,

Beslutsunderlag
Skrivelse markagare, september 2013
Skrivelse Lansstyrelsen, 2013-12-05

Planeringssekreteraren och kommunstyrelsens ordforande redovisar mote med
markagare och Iansstyrelsen som genomfordes den 4 december. Lansstyrelsen har
efter motet inkommit med en skrivelse dar det framkommer ett antal atgarder som ska
genomforas for forebygga framtida slitage och nedskrapning i omradet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog darfor 2013-10-16 § 192 at
planeringssekreterare att arrangera mote med representanter for markagarna,
Lansstyrelsen samt Dalslands turist AB genom lohan Abenius for diskussion kring
problemet och forslag till atgarder. Planeringssekreteraren uppdras vidare att
aterkoppla till kommunstyrelsens arbetsutskott efter motet med markagarna.

Sammanfattning
Skrivelse har inkommit till Lansstyrelsen och kommunen 2013-10-03 fran markagare
i och vid Stora Le mellan norra Ravmarken, Bomarken och Rorviken. Markagarna
ager tillsammans stora delar av fagelskyddsomradena och Natura 2000-omardena och
har under aret erfarit slitage och forstorelse i omradena av besokande. Med skrivelsen
vill markagarna uppmarksamma myndighetema pa problemet och vadja om atgarder
mot problemet.

Ang fagelskyddsomraden och Natura 2000-omraden i och vid Stora Le i
Ravmarken, Bomarken och Rorviken, Dals-Eds kommun, Dnr 2013-000285.480
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Expedieras:
Personalavd.
Vision

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att besvara skrivelse fran Vision med att avvakta
med upphandling och tecknande av avtal for synfelskorrigering tills det finns
ett bredare intresse hos kommunens anstallda for en sadan forman.

Beslutsunderlag
Skrivelse Vision, 2013-06-03
'Ijansteskrivelse personalchef, 2013-12-13

Ett bruttoloneavdrag innebar att den anstallde accepterar en lagre bruttolon i utbyte
mot en forman. Sankningen innebar att skatten och arbetsgivaravgiften blir lagre men
kan aven fa aterverkningar pa den anstalldes sjukpenning, a-kasseersattning, pension
med mera. Att erbjuda anstallda synfelskorrigering mot bruttoloneavdrag innebar att
kostnaden dras pa lonen och grundas utifran en skatteteknisk lagstiftning. For att
genomfora detta kravs en upphandling.

Sammanfattning
Vision har inkommit med skrivelse gallande bruttoloneavdrag for synfelskorrigering
for enskilda anstallda,

Forfnlgan fran Vision gallande bruttoloneavdrag fOr synfelskorrigering, Dnr
2013-000366.020
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Kommunstyrelsen beslutade vidare 2012-05-30 § 76 att godkanna villkor fran
Lansstyrelsen fOrutbetalning av medel om 2 mkr till huvudstudie av fororenat omrade
inom Balnas industriomrade i enlighet med Lansstyrelsens beslut 2012-04-20.

Kommunstyrelsen uppdrog 2012-03-07 § 28 at exploateringskoordinator att
omgaende paborja arbetet med huvudstudien i samrad med Lansstyrelsen samt att
under tiden stangsla in de mest fororenade delama som provisorisk atgard.

Kommunstyrelsen beslutade darfor 2011-05-04 § 62 att ansoka om statliga medel till
"Huvudstudie med atgardsplan" oeh att utse exploateringskoordinator till
projektledare. Kommunstyrelsen beslutade vidare att upphandla projektet oeh att
paborja arbetet sa snart ansokan beviljats samt erforderlig finansiering finns.
Naturvardsverket har darefter beviljat projektet 2 mkr i bidrag for en komplett
huvudstudie inklusive atgardsplan. I huvudstudien tas aven ett komplett
forfragningsunderlag fram gallande saneringen. Huvudstudien beraknas paga hela
2012 oeh en sanering bedoms tidigast vara avslutad 2015.

Genom resultatet av den geo- oeh miljotekniska undersokningen forsvarades planema
pa att exploatera det aktuella omradet for bostadsbebyggelse betydligt. Om en ny
detaljplan ska tas fram, t ex for att godkanna bostadsbebyggelse, utgar inga statsbidrag
till de relativt omfattande saneringsatgarderna som kravs for det andamalet, Efter att
den geo- oeh miljotekniska undersokningen presenterades, bildades en arbetsgrupp
som hade i uppdrag att ta fram forslag till framtida anvandning oeh atgarder for
omradet, bade pa kort oeh lang sikt. Forslagen som togs fram bestod bland annat av
ansokan om statliga medel for sanering av omradet.

Sammanfattning
Omradet i anslutning till bathamnen vid Stora Lee oeh som tidigare utgjorde plaeering
for sagverket vid Lee, har under flera ar varit foremal for diskussion angaende
omradets framtida anvandning. Kommunstyrelsen beslutade under 2010 att riva de
kvarvarande byggnadema fran sagverket samt ansvara fOrallman uppsnyggning av
omradet, Intresse fanns i det laget bland annat av att exploatera omradet, som ar
benamnt Balnas industriomrade, for bostadsbebyggelse. Med anledning av detta
genomfordes en geo- oeh miljoteknisk undersokning av omradet som pavisade
forekomsten av markfororeningar i form av klorfenol, dioxin oeh PAH (kreosot).
Fororeningama ar i huvudsak tydligt lokaliserade till tre olika platser pa omradet dar
det tidigare forekom impregneringsverksamhet.

Utveckling Balnas Industriomrade - Lee, Dnr 2010-000101.250
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Expedieras:
Fastighetsforvaltare

2. avvakta med forsaljning av de 8 bostadstomtema i anslutning till
industriomradet.

1. uppdra till fastighetsforvaltare att snarast paborja ansokan om bidrag till
saneringen i samrad med Lansstyrelsen,

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:

Beslutsunderlag
Sammanfattning - Balnas sagverksomrade, Sweco
Tjansteskrivelse exploateringskoordinator, 2014-01-08

Vid dagens sammantrade redovisar Sweco huvudstudien for projektet.

Kommunfullmaktige beslutade 2010-06-16 § 40 att uppdra at davarande
servicenamnden att genomfora exploatering for utveckling av 8 stycken villatomter
vid Stora Lee omradet. Servicenamnden uppdrogs aven att forsalja villatomtema
enligt ovan med tomtpris per villatomt om 80 000 kronor. Utover tomtpriset
tillkommer per villatomt anlaggningsavgift for VA enligt taxa. Kommunstyrelsen har
darefter med anledning av saneringsplanema avvakta med forsaljningen av tomtema
tillsvidare. Da det kommer att utforas nagon form av saneringsatgarder pa hela
industriomradet, och aven mindre atgarder pa de atta bostadstomtema som kommunen
iordningsstallt, sa ar rekommendationen fran myndighetema att avvakta med
forsaljning av dessa tomter innan hela saneringen ar slutford, Atgarderna pa tomtema
blir sannolikt billigare att utfora i samband med aterfyllnad av industriomradet da
tomtmassoma kan anvandas till aterfyllnad dar.

Kostnad for saneringen av industriomradet bedoms till ca. 20-25 miljoner kr.
Behov av atgarder / kostnader kan dock behova utredas efterhand som massor
schaktas bort och nya kontroller kan utforas, Det ar dock fortfarande oklart nar
bidraget till saneringen kan utbetalas.

Huvudstudien slutfordes i november 2013 och en utforlig rapport finns nu som
underlag for art ga vidare och soka medel for sjalva saneringen av omradet, Ca 1,3
miljoner av bidraget har anvants och det har tackt alla kostnader for studien och
rapporten, inklusive exploateringskoordinatoms arbetstid samt omkostnader.

forts. § 18
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pensionsbestammelserna Bestammelser om pension oeh avgangsersattning for
fortroendevald, antaget av kommunfullmaktige 2004-02-25 § 9 galler for
fortroendevald som avses i 4 kap 1 § Kommunallagen oeh som fullgor
uppdrag hos kommunen pa heltid eller pa betydande del av heltid, vilket for
Dals-Eds kommun ar 60 %.

arvodet for respektive uppdrag som namndsordforande ska uppraknas med 4,5
% som avsatts for eget pensionssparande. Detta galler under forutsattning att
det sammanlagda uppdraget ar mindre ar 60 %. Arvodet utbetalas manadsvis
under hela aret,

Med utredning oeh pa rekommendation fran den parlamentariska gruppen beslutade
kommunfullmaktige om revidering av arvodesreglemente. Nar det galler pensioner
beslutade kommunfullmaktige att:

uppdragen som ordforande for FOKUS-namnden, socialnamnden, plan- oeh
byggnadsnamnden samt kommunstyrelsens vice ordforande ska fran oeh med
den 1januari 2013 betraktas som ett uppdrag dar samtliga berattigade
ersattningar enligt arvodesreglementet oeh kommunallagen innefattas.
Ersattning for semester inbegrips i arvodet.

Under 2011 tillsattes en parlamentarisk grupp for oversyn av arvode oeh ersattningar
till fortroendevalda. Inom ramen for oversynen bestalldes en utredning via KPA
pension kring Pension till fortroendevalda, I enlighet med utredning fran KPA
fortydligades bland annat att uppdragen som namndsordforande inte bor betraktas som
en del av en tjanst oeh kan darmed inte omfattas av semesterlagen. Ledighet tas ut nar
det ar mojligt utifran uppdraget. Arvodet kan utbetalas en gang per manad oeh till
respektive arvode tillkommer arbetsgivaravgift om 31,4 %.

Sammanfattning
Angaende pensioner till fortroendevalda beslutade kornmunfullmaktige 2004-02-15 §
9 att det av kommunforbundet framtagna dokumentet Bestammelser om pension oeh
avgangsersattning for fortroendevald, ska galla for fortroendevald som innehar
uppdrag efter 2002-12-31. Av bestammelserna framgar bland annat att de galler for
fortroendevald som avses i 4 kap. 1 § Kommunallagen oeh som fullgor uppdrag hos
kommunen: a) pa heltid, eller b) pa betydande del av heltid.
Nar det galler punkt b, avgor den enskilda kommunen vad som avses med "betydande
del av heltid".

Utredning arvode och ersattningar fOrtroendevalda - fOrslaget till nya
bestammelserna om omstallningsstdd och pension ior fOrtroendevalda (OPF
KL), Dnr 2011-000020.
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Expedieras:
Kommunsekreterare
Politiska gruppledare

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tillsatta en parlamentarisk grupp for oversyn av
forslaget till nya bestammelserna om omstallningsstod och pension for
fbrtroendevalda (OPF-KL).

SKL rekommenderar kommunema att anta de nya bestammelserna om
omstallningsstod och pension for fortroendevalda (OPF-KL).

Sveriges kommuner och landsting har nu inkommit med cirkular innehallande forslag
till lokalt beslut avseende bestammelser om omstallningsstod och pension till
fortroendevalda (OPF-KL). Bestammelserna ar helt nya, vilket innebar att de inte
innehaller samma formaner som i tidigare PBF, PRF-KL eller aldre bestammelser for
fortroendevalda. OPF-KL ar indelat i omstallningsstod och pensionsbestammelser,
Blanda annat beskrivs att bestammelserna tillampas pa fbrtroendevalda som fullgor
uppdrag motsvarande heltid eller betydande del av heltid med sammanlagt minst 40%
av heltid. Omstallningsbestammelserna tar sikte pa aktiv omstallning, med aktiva
omstallningsinsatser och tidsbegransade ekonomiska omstallningsstod,

forts. § 19
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Expedieras:
KF

Beslutsfdrslag
Kommunfullmaktige tar del av redovisningen av obesvarade motioner enligt
ovan och beslutar art handlaggningen ska fortsatta av sarntliga redovisade
motioner.

Beslutsunderlag
Redovisning av obesvarade motioner 2013, kommunsekreterare 2014-01-02

Motion - Vita jobb - en modell for justa villkor vid offentlig
upphandling, Malin Kallen (S)

131216

Motion - Inventariebank, Carina Halmberg (S)130910

Motion - Upprutsning av omkladningsrum och toalerter vid badplatsen
infer 2014 ars sasong samt sommararbetare anstalls for att stada och
halla byggnaden frasch, Per-Erik Norlin (S)

130910

Foljande obesvarade motioner redovisas:
110928 En artraktiv eko-kommun med ett bra miljotank, Per-Erik Norlin (S)

Enligt kommunallagen 5 kap. 33 § bor motioner beredas sa art de kan forelaggas
fullmaktige for beslut inom ert ar fran det art motionen vacktes. Om beredningen inte
avslutas inom derma tid ska derta och vad som frarnkommit vid beredningen anmalas
till fullmaktige inom samma tid. Fullmaktige har da art ta stallning till om motionen
ska avskrivas fran vidare handlaggning eller om handlaggningen ska fortsatta.

Sammanfattning
Enligt Arbetsordning for Kommunfullmaktige i Dals-Eds kommun ska redovisning av
obesvarade motioner goras pa fullmaktiges ordinarie sammantraden i april och
oktober.

Obesvarade motioner 2013, Dnr 2014-000001.000

§ 20
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Expedieras:
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Beslutsfdrslag
Kommunfullmaktige beslutar att avsla rubricerat medborgarforslag med
anledning av att det inte ligger inom kommunens kompetens och mat.

Kommunchefens yttrande foreligger.

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2013-09-18 § 174 at kommunchefen att
uppratta forslag till yttrande.

Sammanfattning
Rubricerat medborgarforslag har inkommit 2013-07-12. Kommunfullmaktige
beslutade 2013-08-28 att remittera medborgarforslaget till kommunstyrelsen for
beredning.

MedborgariOrslag - Inkdp av hus vid Moskow, norr om Mortsjon for att
anvanda som teambuildingplats, lagergdrd samt uthyrning till turister osv, Dnr
2013-000219.800

§ 21
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Expedieras:
Teknisk chef
Kost- och stadchef

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avvakta forskole-zskolutredningenoch
aldreboendeutredningen innan ytterligare utredning kring koksorganisationen.
Tekniska kontoret uppdras dock att fortsatta utredningen for
ombyggnationenlrenoveringen av Hagaskolans matsal och kok.

Utredningen for framtidens aldreboende har pagatt under hosten och under varen gar
arendet in i en politisk beredning. Styrgruppen for utredningen, bestaende av
arbetsutskotten for KS och SN, har under utredningsprocessen gjort bedomningen att
koksutredningen kan avvaktas tills skolutredningama och aldreboendeutredningen ar
klara och beslutade da verksamhetemas framtida behov kan tillgodoses inom befintlig
koksorganisation.

Kommunstyrelsen beslutade darfor 2013-11-05 § 159 att uppdra at kostchefen att ga
vidare med och gora en fordjupad analys av altemativen 4,5 och 6 i foreliggande
konsekvensanalys. Till beslutet bifogades ett antal direktiv som skulle galla for den
fortsatta utredningen. Utover direktiven skulle en omrakning genomforas pa
ombyggnationenlrenoveringen av Hagaskolans matsal och kok.

Sammanfattning
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.

Kdksutredning 2013, Dnr 2013-000286.290

§22
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Expedieras:
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Beslutsforslag
Kommunfullmaktige beslutar att med anledning av redovisade forandringar
revidera kommunstyrelsens reglemente i enlighet med bifogat forslag,

Beslutsunderlag
Tjansteskrivelse kommunsekr. 2014-01-08
Kommunstyrelsens reglemente - forslag till revidering

§12Ansvar och rapporteringsskyldighet, komplettering pa rekommendation
fran SKL for okad tydlighet kring uppsiktplikten gentemot kommunala bolag.

§10 Ovrigforvaltning, komplettering av verksamheter inom kommunstyrelsen i form
av integration, mottagande av ensamkommande bam och overformyndare.

§4 Styrfunktion, tva punkter ar kompletterade pa rekommendation fran SKL fdr
tydligare styming av kommunala bolag.

Foljande forandringar foreslas i bifogat reglemente.
Inledning, kapitlet ar helt nytt och syftar till att oversiktligt beskriva namndernas
reglementen och kommunstyrelsens stallning,

Sammanfattning
Med anledning av kompletteringar och fortydliganden gallande kommunstyrelsens
ansvarsomrade, kravs revidering av kommunstyrelsens reglemente. Forandringama
bestar framst i overtagande av organisationen for ensamkommande bam och andringar
i kommunallagen (2012:390) som foranlett SKL (sveriges kommuner och landsting)
att rekommendera kommunema att genomfora forandringar i reglementen.

Revidering - kommunstyrelsens reglemente, Dnr 2014-000005.003

§23
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Expedieras:
AME-chef

att uppdra at AME-chef att arbeta in verksamhetsmal med beaktande av
overtagandet av verksamheten for ensamkommande bam och utifran
kommunstyrelsens mal enligt ovan.

att godkanna foreliggande forslag till revidering av mal for kommunstyrelsen
2014.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar:

Beslutsunderlag
Tjansteskrivelse kommunsekr. 2014-01-08
Kommunstyrelsens budget och mal 2014 - forslag till revidering

Foljande mal foreslas att komplettera kommunstyrelsens ovriga redan antagna mal for
2014:

Bamperspektivet ska beaktas i all handlaggning, myndighetsutovning och
behandlande insatser som ror bam och unga.

Kommunfullmaktige tog 2013-12-18 del av kommunstyrelsens budget- och
maldokument for 2014. Vid sammantradet beslutade fullmaktige ocksa att
verksamheten for mottagandet av ensamkommande flyttas over till kommunstyrelsen
fran socialnamnden fran och med ljanuari 2014. Beslutet foranleder behov avatt
revidera dels reglementet for kommunstyrelsen och dels kommunstyrelsens mal for
2014.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade i september 2013 att godkanna mal for
kommunstyrelsens 2014 och att uppdra at kommunstyrelsens verksamheter att i
samband med hostens budgetarbete arbeta in verksamhetsmal for 2014.

Mal och budget 2014 - Kommunstyrelsen, komplettering Dnr 2013-000193.003

§24
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Expedieras:
Teknisk chef

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar art godkanna fordelningen av investeringsramen for
KS teknik 2014 som redovisas i reviderat budget- oeh maldokument for
kommunstyrelsen teknik 2014.

Beslutsunderlag
Budget och mal 2014 - kommunstyrelsen KS teknik

I budget oeh mal 2014 finns investeringsanslaget for KS teknik upptaget som en ram
om totalt 4 mkr. Teknisk ehefhar inkommit med ett reviderat budget- oeh
maldokument dar investeringsramen ar fordelad pa en rad olika poster som tekniska
kontoret bedomt som prioriterade under 2014. Kommunstyrelsen har art godkanna
fotdelningen av investeringsramen for KS teknik 2014.

Kommunstyrelsen beslutade 2012-12-05 om delvis forandrad budgetproeess som i
huvudsak innebar art proeessen tidigarelaggs genom art budget med skartesats ska
beslutas innan sommaren samt art namnderna darefter under hosten har art utifran
respektive namndsram, uppratta egen driftsbudget som beslutas i namnden men
redovisas till kommunfullmaktige i november. Kommunfullmaktige tog 2013-12-18
del av Budget oeh mal 2014 for kommunstyrelsen inklusive KS teknik.

Sammanfattning
Budget- och maldokumentet ar kommunens viktigaste styrdokument, genom vilket
kommunfullmaktige styr den kommunala verksamheten. Budget- oeh maldokumentet
utgor en lank mellan kommunens vision, overgripande mal och det dagliga arbetet i
verksamheterna.

Mal och budget 2014 - Kommunstyrelsen, iOrdelning av investeringsanslag, Dnr
2013-000193.003

§25
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Beslutsunderlag
Tjansteskrivelse kommunsekr. 2014-01-03

Darutover foreslas att ett officiell twitterkonto for kommunen etableras och underhalls
som ger mojlighet att framst publicera nyheter vid tillbud och kriser samt folja media,
polis och andra myndigheters twitterinlagg vid behov. I dagslaget finns det inget
utrymme for nagon daglig twitterverksamhet.

Forslag till svar pa medborgarforslaget foreligger dar forslag till komplement och
riktlinjer finns till de ovan etablerade mojligheterna till dialog. Bland annat foreslas
att en officiell facebooksida for kommunen etableras och underhalls, som speglas
gentemot kommunens hemsida. Liksom hemsidan ska facebooksidan bidra med
information men med mojlighet att kommentera. Det ska aven finnas mojlighet for
forvaltningama kring enskilda storre processer att anvanda den officiella
facebooksidan for dialog i beredningsfasen infor beslut i arenden av storre allmant
intresse. Vidare ska de politiska partierna st5djas i mojligheten att anvanda sociala
medier genom en politikersida via facebook dar dialog mellan medborgare och
politiken kan skapas.

Forslagsstallaren menar att det ar viktigt att kommunen blir aktiva nar det galler
anvandandet av sociala medier pa internet i syfte att sprida information om
kommunen och mojlighet till kommunikation med medborgarna. Sedan tidigare finns
en rad medborgerliga paverkansmojligheter sasom Medborgarforslag,
Forbattringsforslag, Kontakt med partier, politiker och ansvariga tjansteman samt
Allmanhetens fragestund.

Sammanfattning
Medborgarforslag inkom under 2012 om att Dals-Eds kommun bor bli aktiva nar det
galler anvandandet av sociala medier pa Internet sasom Facebook, Youtube och
bloggar. Kommunfullmaktige beslutade 2012-02-22 § 4 att remittera
medborgarforslaget till kommunstyrelsen for beredning som i sin tur genom
arbetsutskottet uppdrog at kommunchef och kommunsekreterare att i sambandmed
utredningen av e-strategi for Dals-Eds kommun aven bereda forslag till svar pa
medborgarforslag om sociala medier.

Medborgarforslag - Fdreslar' att Dals-Eds kommun blir aktiva nar det galler
anvandandet av sociala medier pa internet sasom Faeebook, Youtube oeb
bloggar, Dnr 2012-000023.005

§ 26
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Expedieras:
KF

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat
informationsverksamheten i kommunen varfor kommunstyrelsen uppdras att
aven ansvara for organisationen av de sociala mediema i enlighet med
riktlinjema i forslaget. Kommunstyrelsen uppdras aven att successivt infora e
tjanster i den takt och omfattning som nuvarande organisation medger.

Beslutsforslag
Kommunfullmaktige beslutar att tillstyrka medborgarforslaget genom att Dals
Eds kommun fran och med ar 2013 ar aktiv inom facebook och twitter genom
officiellt konto.

forts. § 26
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Expedieras:
Teknisk chef
Ekonomichef

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avsatta 150000 kronor till upprustning av
fastigheten Odebyn 1:55. Atgarderna ska finansieras genom KS objektsreserv
2013/2014.

Beslutsunderlag
Tjansteskrivelse teknisk chef, 2014-01-08

Kommunen har nu genomfort samrad med foretaget om nodvandiga atgarder i
fastigheten. Munksjo ser positivt pa utvecklingen av sin verksamhet i fastigheten.
Hyresavtalet stracker sig till atminstone till och med 2020. Munksjo kommer att
ansvara for den storsta delen av de erforderliga ombyggnationema i fastigheten.
Teknisk chefhar gjort bedomning av rimliga atgarder for kommunens del om 150000
kronor. Kommunen saknar mojligheter att fondera de medel som tidigare inbetalats
for andamalet och inga medel finns heller budgeterade varfor forslag lamnas om att
iansprakta KS objektsreserv som inte forbrukats 2013.

Sammanfattning
DeFlexo hyrde halften av rubricerad fastighet under aren 2008-2010. I samband med
overlatelse av verksamheten till ny hyresgast betalades 200000 kr. till kommunen for
de skador samt okade underhall som fororsakats. Medlen var tankt att anvandas i
samrad med den nya hyresgasten, Munksjo Inpak for att astadkomma andamalsenliga
lokaler.

Ombyggnation Odebyn 1:55, Dnr 2013-000006.294

§27
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Expedieras:
Fyrbodal, Christian Martins, inkl. plan.sekr svar
Planeringssekreterare

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar art stalla sig bakom planeringssekreterarens forslag
till remissvar avseende Landsbygdsutredningen.

Beslutsunderlag
Tjansteskrivelse, planeringssekreterare 2014-01-14

Planeringssekreteraren har inkommit med forslag till remissutlatande och svar pa
fragestallningarna for Dals-Eds kommuns del.

Landsbygdsutredningen har presenterats under hosten 2013 i samtliga delregionala
kollektivtrafikrad (DKR) med tillhorande tjanstemannaberedningar. De fragor och
synpunkter som har framkommit hirtills finns samlade i ett sarskilt dokument
"Landsbygdsutredningen - fragor och svar". En del av synpunktema har redan nu
inarbetats i den har remissversionen. Kollektivtrafiksekretariatet onskar nu art
respektive DKR lamnar ett samlat svar pa fragorna nedan, samt tar ocksa mot ovriga
synpunkter. Respektive DKR skall lamna svar senast den 28 mars 2014.

Sammanfattning
Kollektivtrafiksekretariatet har i enlighet med Regionalt trafikforsorjningsprogram for
Vastra Gotaland tagit fram forslag till hur kollektivtrafiken pa landsbygden bor se ut
langsiktigt. Nulage och forslag kring grundlaggande utbud finns sammanstallda i
dokumentet "Landsbygdsutredningen- forslag till remiss" daterat 2014-01-10.

Landsbygdsutredning - Remissversion januari 2014, Dnr 2014-000012

§ 28
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Expedieras:
KS ordf.
Fastighetsforvaltare

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att salja fastigheten Ed 4:20 i enlighet med
foreliggande forslag till kopekontrakt. Kommunstyrelsen uppdrar at
kommunstyrelsens ordforande att underteckna kopekontraktet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott protoko1l2009-05-13 § 147
Tjansteskrivelse fastighetsforvaltare, 2014-01-13
Kopekontrakt, forslag

Fastigheten Ed 4:20 har ett bokfort varde pa ca 20000 kronor vilket gor att affaren ger
ett plus pa arets resultat. Kommunstyrelsen beaktar och varderar kommunens
finansiella mal i samband med forsaljningen,

Fastighetsforvaltare har inkommit med forslag till kopekontrakt. Efter forhandling har
partema enats om forslag om 375 000 kronor som kopeskilling. Inom ramen for
forhandlingen har aven ingatt att koparen lamnar det forrad som utnyttjats i AME
fastigheten vilket AME-verksamheten har stort behov avo

Kommunen har dock inte varit klar over behovet av fastigheten vilket gjort att
forsaljning avvaktats. Tekniska kontoret bedomer dock for narvarande att fastigheten
inte kommer att behovas for egen del eller ar lampligt for utveckling av annan
verksamhet. Fastigheten ar i behov av underhall och kraver atgarder inom kort.

Sammanfattning
Intresse har under en tid funnits fran naringsidkare om att kopa fastigheten Dals-Ed,
Ed 4:20 for att dar bedriva naringsverksamhet. Vardering genomfordes under 2011 av
fastigheten dar beraknat marknadsvarde for fastigheten ar ca 500000 kronor.

Forsaljnmg av fastighet Dais-Ed Ed 4:20, Dnr 2008-000307

§ 29
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Art uppdra at kommunsekreterare art gora en ovcrsyn av konsekvensema nar
det galler narvaro pa distans vid fullmaktigesammantraden.

Art uppdra at planeringssekreteraren art gora en oversyn av gallande regler for
partistodet, dels utifran andringarna i kommunallagen oeh dels for partistodets
ersattningsnivaer,

Art kvarsta vid nuvarande antal ledamoter i kommunfullmaktige 31 styeken.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar om foljande med anledning av forandringama i
kommunallagen fran oeh med 1 februari 2014.

Kommunstyrelsen har art overvaga beslut oeh atgarder med anledning av
forandringama i kommunallagen.

• Partier som tar emot partistod maste varje ar lamna in en redovisning till
fullmaktige som visar att stodet har anvants till art starka de politiska
partiemas stallning i den kommunala demokratin.

• Kravet pa art partistod bara rar ges till partier som ar representerade i
kommunfullmaktige blir tydligare. Det ska sta i lagen art ett parti ar
representerat om det fau mandat i fullmaktige oeh vald ledamot ar faststalld
for mandatet.

• I de minsta kommunema, som har 8 000 eller farre rostberattigade invanare,
sanks minsta tillatna antalet ledamoter i fullmaktige fran 31 till 21. Om
fullmaktige beslutar art antalet ledamoter i fullmaktige ska andras, ska beslutet
tillampas forst nar val av fullmaktige forrattas nasta gang i hela landet.
Beslutet ska fattas fore utgangen av februari manad valaret, Lansstyrelsen ska
genast underrattas om beslutet.

• Vid ett valar ska mandatperioden i fullmaktige borja den 15 oktober.
• Det ska bli tillatet for ledamoter art vara med pa distans vid

fullmaktigesammantraden. Ett krav ar art deltagandet sker genom direkt ljud
oeh bildoverforing,

Sammanfattning
Kommunallagen andras pa en rad punkter fran den 1 februari 2014.

Andringar i kommunallagen 2014, Dnr 2014-000024

§30
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Expedieras:
Politiska gruppledare
Planeringssekreterare
ECommunsekreterare

Att tillsatta en beredning i form av Demokratigruppen dar samtliga partier
finns representerade for oversyn av fullmaktiges arbetsformer och ersattning
infer kommande mandatperiod. Beredningen uppdras aven att infor
nastkommande mandatperiod se over hela den politiska organisationen i
kommunen.

forts. § 30
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Expedieras:
Ekonomichef
Samtliga namnder, inkl. tidplanen

Kommunstyrelsens beslut
Kornrnunstyrelsen godkanner foreliggande forslag till tidsplan for
Budgetprocessen 2015 och plan for perioden 2016-2017.

Beslutsunderlag
Tidsplan budgetprocessen 2015 och plan for perioden 2016-2017, ekonornichef

Forslag till tidsplan foreligger vid dagens sammantrade,

Sammanfattning
Ekonomichef upprattar infer arets budgetprocess en tidsplan over erforderliga
avstamningar och beslut under processen.

Budget och mal 2015, plan 2016-2017, Dnr 2014-000027
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Beslutsunderlag
Socialnamnden, protokoll 2013-12-17 § 113 inkl. prognos per november samt
tjansteskrivelse ekonom
FOKUS-forvaltningen, prognos per november
Plan- och byggnadsnamnden, prognos per november
Kornmunstyrelsen, prognos per november
KS teknik och service, prognos per november

Plan- och byggnadsnamnden redovisar prognos per november med ett overskott om
150 000 kr. for aret.

Kornmunstyrelsen redovisar manadsuppfoljning per november. Kommunstyrelsen
redovisar ett prognostiserat overskott med ca 1mkr. For KS teknik prognostiseras per
november i princip budgetfoljsamhet for aret.

FOKUS-forvaltningen redovisar manadsprognos per oktober. FOKUS-namnden
prognostiserar ett underskott om ca 3,5 mkr. Forvaltningen redovisar inte i derma
uppfoljning vilka mojligheter som firmstill att ytterligare forbattra prognosen.

Socialnamnden redovisar manadsuppfoljning per november. Prognosen per
verksarnhetsansvarig redovisas. Namnden prognostiserar som helhet en negativ
avvikelse mot helarsbudget med 2,3 mkr vilket ar ytterligare forbattringar jamfort med
tidigare prognoser under aret. Fortfarande firms dock mojligheter till att prognosen
kan forbattras ytterligare till bokslutet.

Kornmunstyrelsen tar vid dagens sammantrade del av manadsuppfoljning per
november 2013.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2013-04-03 § 55 att med anledning av stora underskott
inom FOKUS-narnnden 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.

Budgetuppf"Oljning per november 2013, manadsprognos, Dnr 2013-000122.042
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Justerandes signaturOrdforandes siqnatur, ..... ~ .....•

Expedieras:
Samtliga namnder
Ekonomichef

Kommunstyrelsen tar del av namndemas redovisningar av prognos per
november.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkanner budgetprognos per november for sin del inkl. KS
teknik.

forts. § 32

Sammantradesprotokoll
2014-02-05

Dals-Eds kommun
Kommunstyrelsen



46(52)

Justerandes signatur
~

Ordforandes signatur L~~ .

Expedieras:
Kommunkansliet

Kommunstyrelsens beslut
Kornrnunstyrelsen beslutar att utse Annika Lannhult (M) till ny ersattare i
kornrnunstyrelsens arbetsutskott.

Forslag Iamnas om att utse Annika Lannhult (M) till ny ersattare i kommunstyrelsens
arbetsutskott.

Kommunfullmaktige utsag 2013-12-18 Annika Lannhult (M) till ny ledarnot i
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har att utse ny ersattare i kommunstyrelsens
arbetsutskott efter Andreas Nilsson (M)

Sammanfattning
Avsagelse inkom 2013-09-26 fran Andreas Nilsson (M) om uppdragen som ledamot i
kommunfullmaktige, ledamot i kornrnunstyrelsen samt huvudman i Dalslands
sparbank.

Avsagelse av iOrtroendeuppdrag (M) som ledamot i Kommnnfullmaktige,
Kommunstyrelsen samt Huvudman Dalslands Sparbank, Dnr 2013-000276.102
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Ingen ovrig information utover foredragningar isamband med arenden.
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Justerandes signatur (~ .
~

OrdfOrandessignatur t:~ ,

Ingen ovrig information utover foredragningar i samband med aktuella arenden.

Rapport fran KommunalfOrbunden, Dnr 14270
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Justerandes signatur .. (.~ .

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lagga delegationsbesluten till handlingama.

Enhetschef Eva Karlsson
D Parkeringstillstand - Delegation 2014-01.
D Bostadsanpassningsbidrag - Delegation 2014-03.

EkonomichefLars Hustoft
D Avtal mellan Dalslandskommunemas Kommunalforbund och Dals-Eds

kommun - Tillhandahaller via tjanstekop konsult samordnade inkop 2014.
Delegation 2013-79.

D Firmateckning for post och bankgirotransaktioner fr 0 m 2013-12-18-
Delegation 2014-02.

D Anstallningsbeslut av ekonom pa ekonomikontoret - Delegation 2014-04.

Kommunchef Peder Koldeus
D Lonetillagg for Tf personalchef Kommunstyrelsen - Delegation 2013-78.

Exploateringskoordinator Claes Hellberg
D Kopebrev Dals-Ed Gesaters Stom 1:20 - Delegation 2013-76.
D Kopekontrakt Dals-Ed Gesaters Stom 1:20 - Delegation 2013-76.
D Bestallning av skogsforvaltning - Hogens Gard 1:3 - Delegation 2014-05.

Foljande delegationsbeslut anmals:

Anmalan av delegationsbeslut KS 140205, Dnr 21815
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Justerandes signatur .!~ .Ordforandes signatur. ~ .

SverigesKommuner och Landsting - Cirkular 14:01
Cirkularhantering ar 2014 samt abonnemang pa cirkular ar 2014 och
cirkularforteckning ar 2013.

SverigesKommuner och Landsting - Cirkular 13:73
Redovisningsfragor 2013 och 2014.

SverigesKommuner och Landsting - Cirkular 13:72
Budgetforutsattningar for aren 2013-2017.

SverigesKommuner och Landsting - Cirkular 13:70
Vardesakring av ersattning som betalas till larare, skolledare och syofunktionarer som
inte fatt fcrsakringsskydd enligt AGS-KL.

SverigesKommuner och Landsting - Cirkular 13:69
Teknikspranget i kommuner och landsting/regioner.

SverigesKommuner och Landsting - Cirkular 13:68
Konsekvenser av skarpta behorighetsregler och legitimation for larare och
forskollarare samt overgangsbestammelser.

SverigesKommuner och Landsting - Cirkular 13:67
Basbelopp for ar 2014.

SverigesKommuner och Landsting - Cirkular 13:66
Overenskommelser for ar 2014 mellan Staten och Sveriges Kommuner och Landsting
inom yard och socialtjanst, stod till evidensbaserad praktik for god kvalitet inom
socialtjansten sammanhallen yard och omsorg for de mest sjuka aldre och stod till
riktade insatser inom omradet psykisk ohalsa,

SverigesKommuner och Landsting - Cirkular 13:65
Linkopings tingsratts dom. Fraga om vilken anstallningsform en arbetstagare haft och
hur anstallningen upphort.

SverigesKommuner och Landsting - Cirkular 13:60
Andringar ifolkbokforingslagen (1991:481).

SverigesKommuner och Landsting - Cirkular 13:51
Barns skulder

Meddelande KS 140205,Dnr 21816
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Sveriges Kommuner och Landsting
Styrelsens beslut nr 18 - Overenskommelse meUan staten och Sveriges Kommuner
och Landsting om att starka bamets rattigheter i Sveriges.

SverigesKommuner och Landsting
Styrelsens beslut nr 17 - Overenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner
och Landsting om Sammanhallen yard och omsorg om de mest sjuka aldre 2014.

Sveriges Kommuner och Landsting
Styrelsens beslut nr 16 - Overenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner
och Landsting om stod till riktade insatser inom omradet psykisk ohalsa 2014.

Sveriges Kommuner och Landsting
Styrelsens beslut nr 15 - Overenskommelse for 2014 meUan staten och Sveriges
Kommuner och Landsting om stod till en evidensbaserad praktik for god kvalitet inom
socialtjansten,

SverigesKommuner och Landsting
Styre1sens beslut nr 14 - Overenskommelse meUan staten och Sveriges Kommuner
och Landsting om fordjupade medicinska utredningar 2014-2015.

SverigesKommuner och Landsting
Styrelsens beslut nr 09 - Overenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner
och Landsting om fordjupade medicinska utredningar 2014-2015.

SverigesKommuner och Landsting
Nyckeltal energi och klimat 2013 - byggnader och trasporter i kommuner och
landsting.

Lansstyrelsen Vastra Gotalands Ian
Rapport - Alkohol, maskulinitet, idrott och vald - Dokurnentation fran konferens 8
november 2013 i Goteborg.

SverigesKommuner och Landsting - Cirkular 14:04
Andringar i socialforsakringsbalken fr 0 m den 1januari 2014.

SverigesKommuner och Landsting - Cirkular 14:03
Avtal om kopiering i skoloma och tillgangliggorande iskoloma VT 2014 och lasaren
2014115,2015116,2016117

forts. §;M';j~

SverigesKommuner och Landsting - Cirkular 14:02
Slutligt utfall av 2012 ars kommunala fastighetsavgift och ny prognos for aren 2013
och 2014.
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Diarienr 13/311.107 - West Sweden
Bekraftelse pa uttrade ur West Sweden Ideell Forening - upphor den 31 december
2014.

Diarienr 10/270.111- Vastra Gotalandsregionen
Val av ledamoter i gemensamt handikapprad for Bengtsfors och Dals-Ed 2014.

Diarienr 14/10.170 - Raddningschef Per Sandstrom
Arsberattelse och statistik 2013 for Raddningstjansten i Dals-Eds kommun

Diarienr 14/09.170 - Lansstyrelsen Vastra Gotalands Ian
Arsuppfoljning 2013 - kommunernas uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor
(LSO).

Diarienr 13/360.180 - Lansstyrelsen Vastra Gotalands Lan
Arlig uppfoljning av ersattningen till kommuner fran anslag 2:4 Krisberedskap.

Diarienr 13/303.180 - Lansstyrelsen Vastra Gotalands Lan
UppfOljning av kommunernas krisberedskapsarbete 2012.

Diarienr 12/219.840 - Leader Dalsland och Arjang
Projekt - Dalsland Center - ett fonster for Dalsland

Diarienr 13/5345.239 - Plan- ocb byggkontoret
Delegationsbeslut - Bygglov for nybyggnad av tryckstegringsstation for dricksvatten
pa fastigheten Ed 4:66.

Dalslandskommunernas Kommunalfdrbund
Sammantradesprotokoll 2013-10-17.
Sammantradesprotoko1l2013-11-28.

Dalslands Miljonamnd
Sammantradesprotokoll 2013-13-12.

Fyrbodals KommunalfOrbund
Sammantradesprotoko1l2013-12-05.

Sveriges Kommuner ocb Landsting
Styrelsens beslut nr 19 - Overenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner
och Landsting om fortsatta insatser for att framja en mer jamlik halso- och sjukvard
2014.

forts. §)631ja4'
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