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§ 37

Kulturstrategi för Dalsland 2014-2020 och kulturkoordinator, Dnr 2013-
000266.800

Sammanfattning
Dalslands Turist AB inkom under hösten med förslag till kulturstrategi för Dalsland
2014-2020. Syftet med strategin är att skapa verktyg för att synliggöra Dalslands
kulturella kvaliteter, att dela resurser, att stärka identiteten och skapa ett ökat
samarbete. I samband med kulturstrategin under hösten fördes även
kulturkoordinatorns roll fram som varit ett treårigt projekt som finansierats av
Fyrbodal, Västra Götalandsregionen och Dalslandskommunerna. Efter projekttiden
kommer varken Fyrbodal eller regionen att delta vidare. Inom strategin föreslogs
därför att Dalslandskommunerna fortsatt ska finansiera tjänsten men där ansvaret för
finansieringen inte bör ligga på kultur- och fritidsavdelningarna utan på kommunerna
som helhet.

Kommunstyrelsen gjorde i beslut 2013-10-09 § 153 bedömningen att det inte finns
medel för finansiering av en gemensam kulturkoordinator i Dalsland varför den delen
av förslaget i kulturstrategin avslås. Kulturstrategin i övrigt remitterads remitterades
till FOKUS-nämnden för yttrande. FOKUS-nämnden har yttrat sig 2013-11-06 § 90
om att kommunen först bör upprätta en kommunal kulturstrategi för att i nästa steg
använda denna som plattform för en Dalslandsgemensam strategi.

Dalslands Turist AB har därefter inkommit med ett reviderat förslag till Kulturstrategi
för Dalsland. FOKUS-nämnden har i yttrande 2014-02-05 § 2 hänvisat till yttrande
2013-11-06 § 90 samt uppdragit åt fritid- och kulturchefen att fortsätta arbetet med en
kommunal kulturstrategi.

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen är positiva till en gemensam kulturstrategi för Dalsland. Dals-

Eds kommun önskar dock att genomföra ett lokalt arbete med en kommunal
strategi innan ställning kan tas till den gemensamma kulturstrategin. Dals-Eds
kommun föreslår vidare att uppdrag lämnas till kulturcheferna i Dalsland att
utreda de finansiella delarna i strategin.

- Kommunstyrelsen beslutar även att återremittera ärendet till FOKUS-nämnden
för att utifrån den kommunala strategin inkomma med synpunkter kring den
Dalslandsgemensamma strategin och de föreslagna insatserna i strategin. Yttrande
emotses senast den 30 april för att arbetet med det Dalslandsgemensamma arbetet
inte ska avstanna.

Expedieras:
Dalslands Turist AB
FOKUS
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§ 38

Remiss - Förslag till åtgärdsprogram för äldre lövskogar med vitryggig
hackspett som paraplyart, 2014-2018, Dnr 2013-000359.480

Sammanfattning
Vitryggig hackspett är en rödlistad art av hotkategorin ”Akut hotad”. Den är en viktig
indikatorart för en rad hotade naturtyper, särskilt olika skogsmiljöer. Hackspetten är
också en s.k. paraplyart d.v.s. den mest krävande arten i en livsmiljö, där insatser för
att rädda arten innebär ”skyddande paraply” för andra mindre krävande arter i samma
miljö.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har på uppdrag av Naturvårdsverket tagit fram
ett nationellt förslag till rubricerat åtgärdsprogram. Länsstyrelsen har skickat förslaget
på remiss till Dals-Eds kommun som önskar miljönämndens yttrande inför
beredningen.

Dalslands miljönämnd har 2014-01-30 yttrat sig i ärendet.

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom miljönämndens yttrande men

uttrycker också vikten av balans gentemot behoven inom skogsnäringen och att
områden som påverkas för inskränkningar kan tas tillvara och bidra till
förutsättningar för tillväxt på andra sätt.

Expedieras:
Länsstyrelsen
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§ 39

Energisamverkan Dalsland 2014, Dnr 2014-000007.370

Sammanfattning
Energirådgivarna i Dalsland redovisar förslag till verksamhetsplan för energi- och
klimatrådgivningen i Dals-Eds kommun 2014. Under 2014 kommer energi- och
klimatrådgivningen att i sin verksamhet i Dals-Ed prioritera energieffektivisering hos
företag och organisationer. Rådgivning till allmänheten kommer främst ske genom
telefonrådgivning, deltagande i mässor och föreläsningar.

Vid sammanträdet redovisas även resultat för projektet Energieffektiva kommuner
under 2013.

Beslutsunderlag
Verksamhetsplan 2014, Energi- och klimatrådgivningen i Dals-Eds kommun

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar godkänna Verksamhetsplan 2014 för energi- och

klimatrådgivningen i Dals-Eds kommun.

- Kommunstyrelsen uppdrar åt planeringssekreterare att göra en analys av den
ökande andelen körningar i tjänsten med privat bil.

Expedieras:
Planeringssekreterare
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§ 40

Vägledning för rehabilitering och habilitering inom öppenvården för vuxna
personer i Västra Götaland - arbetsterapeuters och sjukgymnasters ansvar, Dnr
2014-000008.770

Sammanfattning
Vägledning för rehabilitering och habilitering i öppenvård för vuxna personer är
framtagen av företrädare för kommunerna och Västra Götalandsregionen och
rekommenderas av Västkom att tillämpas i hela Västra Götaland.

Socialnämnden har 2014-01-28 § 5 föreslagit att kommunen ställer sig bakom
vägledningen.

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom Vägledning för rehabilitering och

habilitering inom öppenvården för vuxna personer i Västra Götaland -
arbetsterapeuters och sjukgymnasters ansvar.

Expedieras:
Västkom
SN
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§ 41

Tillsynsplan enligt Lag om skydd mot olyckor och Lag om brandfarliga och
explosiva varor för 2014, Dnr 2014-000011.175

Sammanfattning
Tillsynsplanen beskriver den regelbundna tillsynen som Dals-Eds kommun planerar
att genomföra under 2013 enligt Lag (2003:778) LSO och Lag (2010:1011) LBE.
Kommunen ansvarar för tillsynen över efterlevnaden av dessa lagar med tillhörande
föreskrifter.

Tillsynsplanen är ett grundläggande dokument för räddningstjänsten och enligt
handlingsprogrammet ska en tillsynsplan antas för varje år. Tillsynsplanen beskriver
de aktiviteter som utgör myndighetsutövning enligt LSO och LBE.

Beslutsunderlag
Tillsynsplan enligt Lag om skydd mot olyckor och Lag om brandfarliga och explosiva
varor för 2014, tjänsteskrivelse räddningschef

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen godkänner Tillsynsplan enligt Lag om skydd mot olyckor och

Lag om brandfarliga och explosiva varor för 2014.

Expedieras:
Räddningschefen
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§ 42

Ansökan om kommunalt bidrag gällande upprustning och fortlöpande
underhållsbidrag för enskilda vägar, Dnr 2014-000013.310

Sammanfattning
Stommen-Olasbyn ansöker om kommunalt upprustningsbidrag för iståndsättning av
ny bidragsväg. Arbetet utfördes under 2013 till en totalkostnad om 106 000 kronor
inklusive moms. Det statliga bidraget uppgår till 70%.

Kommunen saknar för närvarande ett tydligt regelverk för den här typen av ärenden.
Teknisk cehf föreslår dock utifrån tidigare praxis att vägsamfälligheten beviljas 5% av
den godkända kostnaden exklusive moms.

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Stommen-Olasbyn vägsamfällighet 5% av

den godkända kostnaden exklusive moms för iståndsättning av ny bidragsväg.

- Kommunstyrelsen beslutar vidare att uppdra åt teknisk chef att snarast
sammanställa ett regelverk för godkännande i kommunstyrelsen.

Jäv
Eva A Johansson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet.

Expedieras:
Stommen-Olasbyn vägsamfällighet
Teknisk chef
Ekonomichef
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§ 43

Kommunal ledningsplats, Dnr 2013-000116.180

Sammanfattning
I Lag (206:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap framgår att kommunerna skall vidta de
förberedelser som behövs för verksamheten under höjd beredskap. I
beredskapsförberedelserna ingår bl.a. att anordna ledningsplatser för
kommunledningen. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB har ansvaret
att stödja kommunerna i deras arbete med att åstadkomma säkra förutsättningarna för
effektiv och säker ledning under höjd beredskap. Sådana förberedelser innebär också
att ledningsförmågan vid svåra påfrestningar på samhället i fred ökas.

För att åstadkomma detta åtgärdsförslag har kommunen som första åtgärd genomfört
en till sina förutsättningar anpassad ledningsanalys. Utifrån ledningsanalysen skall en
ledningsplan och informationsplan upprättas och övas. För att belysa säkerheten i
kommunens datasystem kommer kommunen att utföra en ”IT-säkerhetsanalys”.
Med ovanstående som underlag har en inventering och dokumentation av de tekniska
stödsystemens nuvarande omfattning och funktion, samt vilka lokaler som finns att
tillgå för ledning utförts. Resultaten tillsammans med kraven på funktionalitet
identifierar de åtgärder som är nödvändiga för att uppnå den avsedda säkerheten.
Detta har resulterat i ett åtgärdsförslag, Kommunal ledningsplats – förslag till tekniska
åtgärder för säker ledning för Dals-Ed. Åtgärdsförslagen består av en textdel med en
kostnadskalkyl fördelad på fyra huvudområden och utgör underlag för bedömningen
om statligt stöd.

De fyra huvudområdena är:
• Lokaler för ledningsfunktion
• Strömförsörjning
• Telefoni
• IT-säkerhet

Åtgärdsförslaget har framtagits av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB) i samarbete med Dals-Eds kommun och konsulter. Som ett första steg har en
inventering av befintliga lokaler och installationer utförts. Inventeringen har sedan
utgjort underlag för åtgärdsförslaget.

Förslaget till åtgärder i kommunhuset innefattar dels lokaler för ledning och
information i entréplan, strömförsörjning i form av reservkraftsaggregat som placeras
i källaren, investeringar i IT-serverrum för en säkrare fysisk miljö, inklusive
investering i kyla samt fiberring runt Lilla Lee.

Totalt är projektet beräknat till 3 400 000 varav 50 % erhålls i bidrag från MSB.
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Kommunstyrelsen beslutade 2013-08-14 § 30 att tillsammans med Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB) gå vidare i projektet. Projektgruppen med
projektledare, som utses av kommunchefen, har ansvar för att återkomma till
kommunstyrelsen med förslag på prioriteringar och finansiering av åtgärderna.

MSB har beslutat 2013-10-11 att bevilja kommunen 1 700 000 kronor.

Planeringssekreterare och kommunchef har inkommit med en sammanställning av
åtgärder med prioriteringar och förslag på finansiering som stämdes av med MSB vid
möte den 21 januari 2014.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse planeringssekreterare, 2014-01-15
Sammanställning åtgärder, 2014-01-21

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att:

1. avsätta medel om 500 000 kronor ur konto KS objektsreserv för investeringar
för att finansiera åtgärderna 2014.

2. återremittera åtgärden om reservkraftverk åt projektgruppen för förnyad översyn
om behovet.

3. uppdra åt projektgruppen att inarbeta resterande åtgärders finansiering i
budgetarbetet för 2015.

Expedieras:
Ekonomichef
Planeringssekreterare
Teknisk chef
Fastighetsförvaltare
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§ 44

Dals-Eds Båtklubb ansöker om bidrag för åtgärder i kajanläggning, Dnr 2014-
000021.805

Sammanfattning
Dals-Eds Båtklubb har en längre tid arrenderat av kommunen, hela det område på
Bälnäs som kan härrröras till båtverksamheten. Båtklubben har lagt ned ett omfattande
arbete och gjort relativt stora investeringar på att ställa anläggningen i det skick den är
i för närvarande.

I samband med att oklarheter uppstått när verksamheten Båtservice gjort investeringar
i upprustning i del av kajen som båtklubben arrenderar från kommunen föreligger
förslag från fastighetsförvaltare om att kommunen finansierar de investeringar som
gjorts för att på det sättet lösa den uppkomna situationen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse fastighetsförvaltare, 2014-02-05

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 14 000 kronor genom KS investeringsram

för 2014 för att finansiera den investering som genomförts på kajanläggningen
enligt ovan.

Expedieras:
Ekonomichef
Fastighetsförvaltare
Dals-Eds båtklubb
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§ 45

Kallelse till West Sweden IF årsstämma 16 juni 2014, Dnr 2014-000023.107

Sammanfattning
West Sweden håller föreningsstämma den 16 juni 2014 och inför detta krävs förnyade
val av två ombud och ersättare.

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar utse följande ombud och ersättare till West Sweden

under år 2014
Ombud:                                            Ersättare:
Martin Carling                                 Mats Hansson

            Carina Halmberg                             Per-Erik Norlin

Expedieras:
West Sweden
Valda
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§ 46

Vindkraftsprojekt Buråsen i Dals-Ed, Dnr 2011-000373.212

Sammanfattning
Rabbalshede kraft AB ansöker om tillstånd enligt 9 kap Miljöbalken att uppföra och
driva en vindpark, på område D1 Buråsen, med högst 10 vindkraftverk i Dals-Eds
kommun.

Länsstyrelsen har översänt handlingarna till kommunen med uppmaning om att ange
om den tillstyrker eller avstyrker ansökan enligt miljöbalken 16 kap 4 §. Om besked
inte kan lämnas i detta skede avser Länsstyrelsen begära besked i frågan då ärendet
skickas ut på remiss. Vid ett besked i detta skede är kommunens roll att yttra sig över
markanvändningen vilket görs efter handläggning där avstämning sker mot gällande
planer. Länsstyrelsen roll är sedan att avgöra ansökan utifrån Miljöbalken och
kommer i den frågan att remittera ärendet till Dalslands Miljönämnd för yttrande.

Fastighetsförvaltare är handläggare i ärendet. Enligt kommunens handläggningsrutiner
för vindkraftsärenden ska plan- och byggnadsnämnden remitteras. Kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutade därför 2014-02-12 § 45 att uppdra åt fastighetsförvaltare att
inkomma med tjänsteskrivelse till KSAU info den 26 februari och för beredning av
beslutsförslag till kommunstyrelsen den 5 mars 2014. Arbetsutskottet remitterade
även ärendet till plan- och byggnadsnämnden för synpunkter inför kommunstyrelsens
behandling den 5 mars.

Fastighetsförvaltarens tjänsteskrivelse föreligger. Enligt ansökan så är 8 av de 10
verken placerade inom område D1, utpekat som lämpligt för vindkraft i gällande
vindbruksplan. De andra två verken är placerade i direkt anslutning till området.
Gränsen för området i söder var i planen ett resultat av skyddszoner till boende men
då det inte finns något boende där längre så görs bedömning i tjänsteskrivelsen att
placeringen inte kan utgöra ett hinder.

När vindbruksplanen arbetades fram så förutsattes en skyddszon om 750 m kring
parker till boende. Vindkraftverken i ansökan har en totalhöjd om 200 m. jämfört med
de 150 m. som varit normgivande vid framtagandet av vindbruksplanen.
Vindbruksplanen anger dock att vindkraftverk högre än 150 m. är möjliga inom
utpekade områden lämpliga för vindkraft. Vindbruksplanen medger alltså viss
avvikelse mot de riktlinjer som anges i planen både vad gäller verkens storlek och
dess placering.

Enligt vindbruksplanen ska exploatören visa hur hela området D1 kan nyttjas.
De 10 verk som ansökan gäller tar bara upp ca. 2/3 av området. Exploatören har dock
ett uttalat intresse av att nyttja hela området D1 och förhandlingar pågår med övriga
markägare i området.
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Plan- och byggnadsnämnden har 2014-03-04 § 25 yttrat sig i ärendet. Nämnden
konstaterar att DI Buråsen är utpekat lämpligt område för vindkraftsparker. De
markerade områdena i vindbruksplanen är inte absoluta vilket gör att nämnden inte
har några erinringar mot etableringen ur plansynpunkt, utan att ta ställning till verkens
placering inom området.

Dalslands miljönämnd har ännu inte behandlat ärendet. Handläggare från Dalslands
miljökontor deltar vid kommunstyrelsens sammanträde men det föreligger inget
skriftligt yttrande från miljökontoret.

Beslutsunderlag
Tillståndsansökan enligt 9 kap MB för vindpark Buråsen, Rabbalshede kraft
Angående ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till vindkraft, Länsstyrelsen 2014-
01-13
Tjänsteskrivelse vindkraft Buråsen, fastighetsförvaltare, 2014-03-03
Plan- och byggnadsnämnden protokoll, 2014-03-04 § 25

Beslutsförslag
- Kommunfullmäktige beslutar att anläggningen för vindpark Buråsen i enlighet

med föreliggande tillståndsansökan kan tillstyrkas enligt 16 kap. 4 §
miljöbalken.

Expedieras:
KF
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§ 47

Vindkraftsprojekt Holmevattnet, Dnr 2014-000028.212

Sammanfattning
Rabbalshede kraft AB ansöker om tillstånd enligt 9 kap Miljöbalken att uppföra och
driva en vindpark, på område F1 Holmevattnet, med högst 6 vindkraftverk i Dals-Eds
kommun.

Länsstyrelsen har översänt handlingarna till kommunen med uppmaning om att ange
om den tillstyrker eller avstyrker ansökan enligt 16 kap 4 §. Om besked inte kan
lämnas i detta skede avser Länsstyrelsen begära besked i frågan då ärendet skickas ut
på remiss. Vid ett besked i detta skede är kommunens roll att yttra sig över
markanvändningen vilket görs efter handläggning där avstämning sker mot gällande
planer. Länsstyrelsen roll är sedan att avgöra ansökan utifrån Miljöbalken och
kommer i den frågan att remittera ärendet till Dalslands Miljönämnd för yttrande.

Fastighetsförvaltare är handläggare i ärendet. Enligt kommunens handläggningsrutiner
för vindkraftsärenden ska plan- och byggnadsnämnden remitteras. Kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutade därför 2014-02-12 § 46 att uppdra åt fastighetsförvaltare att
inkomma med tjänsteskrivelse till KSAU info den 26 februari och för beredning av
beslutsförslag till kommunstyrelsen den 5 mars 2014. Arbetsutskottet remitterade
även ärendet till plan- och byggnadsnämnden för synpunkter inför kommunstyrelsens
behandling den 5 mars.

Fastighetsförvaltarens tjänsteskrivelse föreligger. Enligt ansökan så placeras de 6
verken inom område F1, utpekat som lämpligt för vindkraft i gällande vindbruksplan.
Enligt vindbruksplanen ska exploatören också visa hur hela området kan nyttjas.

När vindbruksplanen arbetades fram så förutsattes en skyddszon om 750 m kring
parker till boende. Vindkraftverken i ansökan har en totalhöjd om 200 m. jämfört med
de 150 m. som varit normgivande vid framtagandet av vindbruksplanen.
Vindbruksplanen anger dock att vindkraftverk högre än 150 m. är möjliga inom
utpekade områden lämpliga för vindkraft, vilket är fallet här. Vindbruksplanen
medger alltså viss avvikelse mot de riktlinjer som anges i planen både vad gäller
verkens storlek och dess placering.

Plan- och byggnadsnämnden har 2014-03-04 § 24 yttrat sig i ärendet. Nämnden
konstaterar att aktuellt område ligger inom F1 Lerdal västra som är utpekat som
lämpligt område för vindkraftsparker. Inga erinringar föreligger mot etableringen ur
plansynpunkt.
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Dalslands miljönämnd har ännu inte behandlat ärendet. Handläggare från Dalslands
miljökontor deltar vid kommunstyrelsens sammanträde men det föreligger inget
skriftligt yttrande från miljökontoret.

Beslutsunderlag
Tillståndsansökan enligt 9 kap MB för vindpark Holmevattnet, Rabbalshede kraft
Angående ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till vindkraft, Länsstyrelsen 2014-
01-13
Tjänsteskrivelse vindkraft Holmevattnet, fastighetsförvaltare, 2014-03-03
Plan- och byggnadsnämnden protokoll, 2014-03-04 § 24

Beslutsförslag
- Kommunfullmäktige beslutar att anläggningen för vindpark Holmevattnet i

enlighet med föreliggande tillståndsansökan kan tillstyrkas enligt 16 kap. 4 §
miljöbalken.

Jäv
Lisbeth Schagerholm (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i
ärendet.

Expedieras:
KF



Dals-Eds kommun Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen 2014-03-05

Ordförandes signatur………………………. Justerandes signatur ………………………..

16(32)

§ 48

Remiss - Förslag till nytt beslut om utvidgat strandskydd i Värmlands län, Dnr
2014-000031.200

Sammanfattning
Strandskyddsområdet får utvidgas upp till 300 meter från strandlinjen om det bedöms
nödvändigt för att säkerställa något av strandskyddets syften; att långsiktigt trygga
förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden eller bevara goda
livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Länsstyrelsen i Värmland
arbetar med en översyn av det utvidgade strandskyddet och har upprättat ett förslag
till beslut som gäller länets samtliga kommuner. Förslaget innebär stora förändringar i
förhållande till dagens situation.

Kommuner, intresseorganisationer m.fl. bereds tillfälle att yttra sig över förslaget.
Synpunkter på förslaget lämnas senast den 30 april 2014.

Dalslandskommunernas kommunalförbund framtog under 2013 ett yttrande avseende
Länsstyrelsens översyn av strandskyddsbestämmelser som kommunstyrelsen 2013-09-
11 § 133 ställde sig bakom enligt följande:

Kommunstyrelsen anser att det grundläggande strandskyddet om 100 meter är
tillräckligt för de flesta sjöar och vattendrag för att trygga strandskyddets syften. I de
fall ett utökat strandskydd ska gälla bör det vara 150 meter.

Differentierat strandskydd föreslås tillämpas enligt Naturvårdsverkets riktlinjer för
sjöarna Grann, Grundsjön, Södra Kornsjön, Mellan Kornsjön, Norra Kornsjön,
Sandsjön, Stora Le och Torrsjön i Dals-Eds kommun efter nedanstående principer:

1. Vid bebyggelsegrupper med samlad eller sammanhållen bebyggelse på minst
3-4 huvudbyggnader ska generellt strandskydd på 100 meter gälla.

2. Inom beslutade LIS-områden ska generellt strandskydd på 100 meter gälla.
3. Allmän väg ska medföra att det utvidgade strandskyddet bryts.

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att besvara remiss från Länsstyrelsen Värmlands

län med att hänvisa till information om det Dalslandsgemensamma yttrande
enligt ovan som upprättades under 2013. Kommunstyrelsen betonar vikten av
att Värmlands regelverk kan samordnas med Västra Götalands så att samma
strandskydd gäller för sjöar som berör båda länen.

Expedieras:
Länsstyrelsen Värmlands län
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§ 49

Remiss - Förslag till nya beslut om utvidgat strandskydd i Västra Götalands län,
Dnr 2014-000035

Sammanfattning
Länsstyrelsen Västra Götalands län arbetar med en översyn av det utvidgade
strandskyddet i länet. Länsstyrelsen har nu upprättat förslag till beslut om
utvidgningar av strandskyddsområden i följande kommuner: Göteborg, Härryda,
Kungälv, Lysekil, Munkedal, Mölndal, Orust, Partille, Sotenäs, Stenungsund,
Strömstad, Tanum, Tjörn, Uddevalla och Öckerö. Eventuella synpunkter på förslaget
ska inlämnas senast den 30 april 2014.

Dalslandskommunernas kommunalförbund framtog under 2013 ett yttrande avseende
Länsstyrelsens översyn av strandskyddsbestämmelser som kommunstyrelsen 2013-09-
11 § 133 ställde sig bakom enligt följande:

Kommunstyrelsen anser att det grundläggande strandskyddet om 100 meter är
tillräckligt för de flesta sjöar och vattendrag för att trygga strandskyddets syften. I de
fall ett utökat strandskydd ska gälla bör det vara 150 meter.

Differentierat strandskydd föreslås tillämpas enligt Naturvårdsverkets riktlinjer för
sjöarna Grann, Grundsjön, Södra Kornsjön, Mellan Kornsjön, Norra Kornsjön,
Sandsjön, Stora Le och Torrsjön i Dals-Eds kommun efter nedanstående principer:

1. Vid bebyggelsegrupper med samlad eller sammanhållen bebyggelse på minst
3-4 huvudbyggnader ska generellt strandskydd på 100 meter gälla.

2. Inom beslutade LIS-områden ska generellt strandskydd på 100 meter gälla.
3. Allmän väg ska medföra att det utvidgade strandskyddet bryts.

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att besvara remiss från Länsstyrelsen Västra

Götalands län med att hänvisa till information om det Dalslandsgemensamma
yttrande enligt ovan som upprättades under 2013. Kommunstyrelsen betonar
vikten av att regelverket för strandskydd gäller för sjöar som berör fler länen.

Expedieras:
Länsstyrelsen Västra Götalands län
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§ 50

Remiss - Vattenfall Eldistribution AB ansöker om nätkoncession för linje, för en
36 kV markkabel från befintlig station Töftedal till Sögårdsfjällets
vindkraftpark i Tanums och Dals Eds kommun, Västra Götalands län, Dnr 2011-
000235.517

Sammanfattning
Rabbalshede kraft har för avsikt att uppföra vindkraftverk på fastigheterna
Naverstads-Sögård belägna inom Tanums kommun. Området är beläget mellan Norra
Bullaresjön i väster, Mellan Kornsjön och Södra Kornsjön i öster och norr om riksväg
164. För att få ut produktionen på befintligt elnät behöver Vattenfall anlägga tre 36
kV markkablar från vindkraftsparken till stationen i Töftedal. Ledningarna kommer
att utföras som markförlagd kabel. Vattenfall har tidigare samrått med Länsstyrelsen i
Västra Götaland, Dals-Eds kommun samt med andra berörda myndigheter.

Vattenfall inkom efter samråd med en ansökan om nätkoncession som
kommunstyrelsen 2012-05-30 § 75 inte hade något att erinra kring då bedömning
gjordes om att anläggningen inte kommer i konflikt med gällande kommunala planer
för området.

Möjlighet finns nu ännu en gång att yttra sig i ärendet eftersom en mindre ändring är
gjord av ledningsrutten till följd av att infartsvägen till transformatorstationen i
Loviseholm ändrats och att kabeln förläggs i marken i anslutning till vägen.

Fastighetsförvaltare har 2014-02-05 yttrat sig i ärendet. Dalslands miljökontor har
yttrat sig i ärendet 2014-01-05.

Beslutsunderlag
Yttrande Dalslands miljökontor, 2014-01-05
Yttrande Fastighetsförvaltare, 2014-02-05
Remiss Energimarknadsinspektionen, 2014-01-30

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen har inget att erinra mot ändring i projektet och bedömning görs

om att anläggningen inte kommer i konflikt med gällande kommunala planer för
området.

Expedieras:
Energimarknadsinspektionen
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§ 51

Budget och mål 2015, plan 2016-2017, Dnr 2014-000027.041

Sammanfattning
Kommunfullmäktiges budget inklusive kommunens övergripande mål utgör Dals-Eds
kommuns övergripande styrdokument och syftar till att styra utvecklingen av
kommunen. Budget och mål vänder sig i första hand till Dals-Eds kommuns nämnder
och styrelser vilket innebär att de övergripande målen ska konkretiseras och omsättas i
praktik av nämnder och styrelser. Kommunens övergripande mål kompletteras med
kommunens modell för samverkan och dialog mellan nämnder och styrelser.
Modellen syftar till att främja hela-kommunen perspektivet hos nämnder och styrelser
och stärka samverkan i budgetarbetet.

Visioner och målen sammanställs i två dokument benämnt Utvecklingsplan för Dals-
Eds kommun samt Kommunövergripande mål för Dals-Eds kommun. I
utvecklingsplanen finns kommunens vision och utvecklingsområden för
mandatperioden. Kommunens övergripande mål, nämnd- och verksamhetsmål följs
upp och revideras årligen medan utvecklingsplanen ska vara varaktig över längre tid
och gälla för hela mandatperioden.

Kommunens övergripande mål behandlas i kommunfullmäktige tidigt under våren
som en del av budgetförutsättningarna och inför budgetbeslut senare under våren.
Detta i syfte att utifrån de av kommunfullmäktige antagna övergripande målen och
budgetbeslutet möjliggöra för nämnder och styrelser att i god tid under hösten ange
egna verksamhetsmål som arbetas in i respektive nämnds detaljbudget. Nämndsbudget
och mål redovisas inför kommunfullmäktige i november.

Beredningen av kommunens övergripande mål 2015 hanteras av kommunstyrelsen
som vid sammanträde den 5 februari inledde det arbetet. Till dagens sammanträde i
kommunstyrelsens arbetsutskott föreligger ett beslutsunderlag utifrån
kommunstyrelsens inledande beredning av ärendet.

Beslutsunderlag
Kommunens övergripande mål och beställningar inklusive finansiella mål 2015, plan
2016-2017

Beslutsförslag
- Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreliggande förslag till övergripande

mål och beställningar inklusive finansiella mål 2015, plan 2016-2017.

Expedieras:
KF
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§ 52

Förvaltningsavtal Dals-Eds kommun – Edshus AB, Dnr 2009-000114.001

Sammanfattning
Sedan 2011 har Edshus och kommunens tekniska kontor ingått ett förvaltningsavtal i
syfte att bland annat tydliggöra ansvarsroller, tjänsternas omfattning, utförande samt
ersättning. Förslag om reviderat förvaltningsavtal inklusive bilagor som bland annat
inkluderar Edshus AB köp av VD tjänst, föreligger för godkännande av
kommunstyrelsen och bolaget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse teknisk chef , 2014-02-05
Förslag till nytt förvaltningsavtal inklusive bilagor, teknisk chef

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande förslag till

förvaltningsavtal inklusive bilagor mellan Edshus AB och kommunens
tekniskt kontor.

Expedieras:
Edshus AB
Tekniskt kontor
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§ 53

Kommunstyrelsens delegationsordning - revidering, Dnr 2014-000038.003

Sammanfattning
Översyn har genomförts av kommunstyrelsens delegationsordning där förändringar
föreslås inom bland annat personalärenden och fastighetsärenden. Översynen har
föregått av bland annat en avstämning i kommunens Ledningsgrupp i syfte att
samordna och enhetliggöra delegationen av personalärenden i kommunen.

Beslutsunderlag
Förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen, 2014

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att godkänna revidering av kommunstyrelsens

delegationsordning i enlighet med föreliggande förslag.

Expedieras:
Kommunsekr
Författningssamling
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§ 54

Edshus bolagsordning - revidering, Dnr 2014-000039.003

Sammanfattning
Sveriges kommuner och landsting och SABO har tillsammans upprättat exempel på
bolagsordnig som är anpassat till kommunallagen i dess lydelse den 1 januari 2013
och till lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag som trädde i kraft den 1
januari 2013.

Förslag till ny bolagsordning för Edshus AB, reviderad utifrån exemplet enligt ovan
föreligger.

Beslutsunderlag
Bolagsordning för Edshus Aktiebolag – Förslag till revidering

Beslutsförslag
- Kommunfullmäktige beslutar att anta föreliggande förslag till Bolagsordning för

Edshus Aktiebolag.

Expedieras:
KF
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§ 55

Investering i Kommunförrådets maskinpark - hjullastare, Dnr 2014-000043.300

Sammanfattning
Tekniska kontoret har under en längre tid övervägt hur kommunförrådets maskinpark
bör utformas, både för att tillgodose kommunens uppdrag och för Edshus AB.
Tekniska kontorets mindre pott i investeringsbudgeten täcker mindre löpande
reinvesteringar i inventarier. Då kommunen saknar möjlighet att fondera medel för
kommande investeringar så resulterar detta i större äskanden för att möjliggöra
specifika större investeringar.

Med beaktande av översynen har teknisk chef inkommit med skrivelse om behovet av
inköp av hjullastare som beräknas till ca 700 000 kronor. Tekniska kontoret bedömer
att de saknar möjlighet att inrymma investeringen inom befintlig investeringsram.
Nuvarande maskin är uttjänt och inte längre lönsam eller möjlig att renovera men
kommer att avyttras.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse teknisk chef, 2014-01-27

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ombudgetering om 400 000 kronor från

KS investeringsram till KS teknik och service för inköp av lastmaskin. Tekniske
chefen uppmanas att återkomma med uppgifter om försäljning av den nuvarande
hjullastaren.

Expedieras:
Ekonomichef
Teknisk chef
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§ 56

VA-anläggning i Nössemark, Dnr 2014-000044.350

Sammanfattning
Frågan om en kommunal VA-anläggning i Nössemark har aktualiserats flera gånger
och senast gjordes en utredning i frågan år 2006. Utredningen då visade på behovet
ava relativt stora investeringar och ingen skyldighet för kommunen att bygga en
kommunal VA-anläggning. Utredningen visade även på relativt kraftigt höjda
förbrukningsavgifter för alla nyttjare i hela kommunen då det förutsattes hanteras i ett
samlat VA-kollektiv.

Teknisk chef har inkommit med skrivelse med bedömning om att behov finns som att
återigen se över ärendet och göra en bedömning utifrån den nuvarande situationen och
förutsättningar som förändras över tid. En förnyad utredning beräknas till ca 500 000
kronor som bör belasta VA-kollektivet via fonderade medel.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse teknisk chef, 2014-02-04

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till teknisk chef att påbörja projektet VA

Nössemark genom en utredning för att belysa den nuvarande situationen och
förutsättningarna. Utredningen ska belasta VA-kollektivet via fonderade medel.

Expedieras:
Teknisk chef
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§ 57

Samverkansavtal och samtjänstavtal mellan Polisområde Fyrbodal och Dals-Eds
kommun, Dnr 2009-000211.113

Sammanfattning
Samverkansavtal innebär att företrädare från polisen och kommunen träffas och
resonerar sig fram till en gemensam problembild och vad polisen respektive
kommunen ska göra vilket nedtecknas i en överenskommelse. Syftet är att skapa
förutsättningar för ett effektivare gemensamt arbete för ökad trygghet och minskad
brottslighet.

Under 2010 arbetades en gemensam problembild fram och en åtgärdsplan upprättades
tillsammans med polisen med olika områden där insatser skulle prioriteras.
Samverkansavtal har utifrån denna kartläggning och en årlig översyn tagits fram för
både 2011, 2012 och 2013. En översyn av insatserna 2013 har nu genomförts
tillsammans med polisen och förslag till revideringar har lyfts in för
samverkansavtalet 2014 .

Förslaget föreligger nu till avtal 2014 med följande priorieterade områden:
Drogmissbruk och Ungdomsbrottslighet.

Beslutsunderlag
Samverkansavtal mellan Dals-Eds kommun och Polisområde Fyrbodal 2014

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen godkänner för sin del Samverkansavtal mellan Dals-

Eds kommun och polisområde Fyrbodal 2014.

- Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande att
underteckna Samverkansavtal mellan Dals-Eds kommun och
polisområde Fyrbodal 2014.

- Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchef att i dialog med
Ledningsgruppen utreda och föreslå former för ett brottsförebyggande
råd i kommunen och i den översynen beakta andra kommuners former
för brottförebyggande råd.

Expedieras:
KS ordförande
Kommunchef
Folkhälsosamordnare
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§ 58

Lokalbehov för barnomsorgen - nybyggnation av förskoleavdelningar, Dnr 2013-
000292.297

Sammanfattning
Efter utredning om barnomsorgens lokalbehov fattade kommunfullmäktige beslut
2013-12-18 § 80 om nybyggnation av fyra nya förskoleavdelningar i enlighet med
utredningens förslag. Kommunstyrelsen uppdrogs att i samverkan med FOKUS-
nämnden snarast möjligt genomföra projektering och anbudsförfarande varefter
nybyggnation ska ske med placering vid Hagaskolan.

Kommunfullmäktige uppdrog vidare åt kommunstyrelsen att bedriva erforderlig
uppföljning av projektbudget och byggets framåtskridande men också att i dialog med
FOKUS-nämnden, besluta om exakt placering av de nya förskoleavdelningarna.

Tekniska kontoret har i dialog med FOKUS-förvaltningen påbörjat förberedelser för
projektering och anbudsförfarande som resulterat i att beslut om exakt placering
behöver fattas innan vidare planering kan vidtas. Tjänsteskrivelse föreligger från
fastighetsförvaltare där det framkommer att två alternativ utretts, dels platsen A där
nuvarande bildhuset är placerat och dels platsen B vid nuvarande åk 3 paviljongen.

Efter utredning föreslås att platsen A tas i anspråk för nybyggnation av förskolan
vilket såväl tekniska kontoret, plan- och byggkontoret samt kommunens Lokalgrupp
förordar. FOKUS-nämndens arbetsutskott har 2014-02-26 behandlat ärendet och där
uttryckt att platsen A är i enlighet med de diskussioner som förts i FOKUS-nämnden.
Tjänsteskrivelsen föreslår att kommunstyrelsen fastställer valet av platsen A för
nybyggnation av förskola samt att bildhuset avvecklas i samband med detta.

MBL-förhandling med anledning av placeringen är planerad till 2014-03-06 varför
förslag föreligger vid sammanträdet om att delegera beslutet till kommunstyrelsens
arbetsutskott för att möjliggöra MBL-förhandling innan beslut.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige protokoll 2013-12-18 § 80
Tjänsteskrivelse inkl. ritning, fastighetsförvaltare, 2014-02-26

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 mars

2014 att under förutsättning att MBL-förhandling är genomförd, fatta beslut i
ärendet i enlighet med utredningens förslag.

Expedieras:
KSAU 12 mars
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§ 59

Information till Kommunstyrelsen, Dnr 9230

Ulrica Sandzén samordningsförbundet BÅD-ESÅ informerar om förbundets
verksamhet och specifikt resultat för Dals-Eds kommun. 66 personer från Dals-Eds
kommun har varit aktuella under året för insatser inom ramen för
samordningsförbundet. Sandzén beskriver ett gott och utvecklat samarbete på
handläggarnivå men att det krävs mer på chefsnivå och att det också lokalt i
kommunen finns någon form av styrgrupp där principiella frågor för förbundet kan
hanteras.

Kommunstyrelsens ordförande informerar om:
- Elbilar, under mars kommer elbilarna som är runt i Fyrbodals kommuner

genom projektet Affärsdriven Miljöutveckling, att finnas tillgänglig inom
Dals-Eds kommun.

- Energimarknadsinspektionen avvisar Vattenfalls ansökan om nätkoncession
för ny 130 kV luftledning vid Askeslätt och Loviseholm bland annat på grund
av bristen på alternativa ledningssträckningar.

- Årsmöte Företagarna genomfördes den 3 mars då bland annat enkät om
eventuella kommunsammanslagningar redovisades.
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forts. § 59

Övriga frågor
Fråga Per-Erik Norlin (S)
Finns behov om att upprätta handlingsplan för hur andelen heltidstjänster inom
kommunen kan öka?

Svar Martin Carling (C)
Mål finns om att andelen heltidstjänster ska öka och utfallet av det får
kommunstyrelsen anledning att uppmärksamma i samband med behandling av
årsredovisningen vid nästa sammanträde.

Fråga Lars-Inge Fahlén (S)
Är det tidigare båthuset vid Stora Le låst så att ingen kan komma in och eventuellt
skada sig?

Svar Martin Carling (C)
Teknisk chefen får i uppdrag att kontrollera om det tidigare båthuset är låst och annars
vidta åtgärder för att trygga säkerheten på platsen.

Fråga Lars-Inge Fahlén (S)
Angående ordval i insändaren från kommunchefen i Dalslänningen om Kommunals
insändare kring modulerna vid Hagalid?

Svar Martin Carling (C)
Insändaren är undertecknat av kommunchefen så frågor kopplat till insändaren får
tillställas kommunchefen.

Fråga Lars-Inge Fahlén (S)
Finns statistik och någon analys av denna kring inflyttningen under 2013?

Svar Martin Carling (C)
Vid nästa sammanträde i kommunstyrelsen kan en översiktlig analys redovisas.
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§ 60

Rapport från Kommunalförbunden, Dnr 14270

Kommunstyrelsens ordförande informerar om att utvärderingen av
Dalslandskommunernas kommunalförbund fortgår genom att bland annat avstämning
ska ske i direktionen om inkomna remissvar från kommunerna.
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§ 61

Anmälan av delegationsbeslut KS 140305, Dnr 22003

Följande delegationsbeslut anmäls:

Räddningschef Per Sandström
 Sotningsutbildning för egen sotning, förlängning – Delegation 2014-07.

Fastighets-/ Verksamhetsutvecklare Claes Hellberg
  Medgivande till upplag av torv-/jordmassor på fastigheten Kårslätt 1:32.

 Delegation 2014-09.

Enhetschef Eva Karlsson
  Bostadsanpassningsbidrag – Delegation 2014-06 och 2014-10.
  Parkeringstillstånd – Delegation 2014-08.
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§ 62

Meddelande KS 140305, Dnr 22004

Sveriges Kommuner och Landsting - Cirkulär 14:5
Brott mot utlänningslagen då arbetstillstånd saknas.

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 14:6
Budgetförutsättningar för åren 2014 – 2017.

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 14:7
Ny lag om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn.

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 14:8
Arbetsdomstolens dom 2014 nr. 14 om det skett en verksamhetsövergång enligt
6 b § LAS när kommun tillfälligt övertog driften av personlig assistans i brukares
hem.

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 14:9
Ett nytt beräkningssätt införs i Allmänna bestämmelser.

Länsstyrelsen Västra Götalands län
Dokumentation från konferensen Nu vet vi mer, nationell konferens om insatser mot
cannabis.

Länsstyrelsen Västra Götalands län/Hälsokällan/Fyrbodals kommunalförbund
m fl
Dokumentation från konferensen 5 december 2013 - En dag om föräldrastöd.

Sveriges Kommuner och Landsting
Inbjudan till Demokratidagen i Stockholm den 3 april 2014.

Dals-Eds kommun – Kommunstyrelsen
Uppföljning från Räddningschef Per Sandström - Måluppföljning för
räddningstjänsten
Dals-Ed 2013.

Fyrbodals Kommunalförbund
Sammanträdesprotokoll 2014-02-06.

Dalslands Miljönämnd
Sammanträdesprotokoll 2014-01-30.
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forts § 62

Dalslandskommunernas Kommunalförbund
Sammanträdesprotokoll 2014-01-24.

Diarienr  11/30.730 - Socialnämnden
Beslut från Socialnämnden 140128 § 7 – Arbetsmiljöverkets inspektion – korttids.

Diarienr 14/33.233 – Plan- och byggkontoret
Underrättelse – Marklov för konstgräsplan, delvis placerad på tidigare stenmjölsplan
Ed 10:1.

Diarienr 14/54.238 – Plan- och byggnadsnämnden
Beslut Plan- och byggnadsnämnden 140203 § 15 - Tillfälligt bygglov har beviljats för
upplag av torvmassor – Kårslätt 1:32.

Diarienr 14/55.232 – Plan- och byggnadsnämnden
Beslut Plan- och byggnadsnämnden 140219 § 19 -Bygglov har beviljats för
tillbyggnad av affärs- och lagerlokal med ny silo för fastbränsle Kårslätt 1:36.

Diarienr 14/22.239 – Plan- och byggkontoret
Meddelande enligt 9 kap 41 b § Plan- och bygglagen (2010:900).
Bygglov har beviljats för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Håbols-Hult 1:50

Meddelande enligt 9 kap 41 b § Plan- och bygglagen (2010:900).
Rivningslov har beviljats för rivning av tvåbostadshus till enbostadshus efter rivning
på fastigheten Ed 1:227.

Diarienr 13/82.214 – Plan- och byggkontoret
Detaljplan för Ed 2:150 – centrum


