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§ 21 Dnr 2017-000059 042 

Årsredovisning 2016 - Dals-Eds kommun - Bokslut 

Sammanfattning av ärendet 

Över tiden utgörs den viktigaste påverkansfaktorn för kommunens ekonomi 

och verksamhet av förändringen i befolkningens storlek och struktur. Under 

2016 minskade befolkningen med 22 personer netto, vilket motsvarar 0,46 

procent. Nettominskningen består av både ett negativt födelsenetto på 18 

personer och ett negativt flyttningsnetto på 5 personer.  

 

Arbetsmarknadsläget är relativt bra i kommunen. Arbetslösheten har legat 

under rikssnittet både totalt och bland ungdomar under 25 år. Samtidigt 

upplever både privata och offentliga arbetsgivare att det blir svårare att hitta 

arbetskraft med rätt kompetens.  

  

Antalet anställda i kommunorganisationen uppgick till 649 personer (517 

tillsvidare- och 132 visstidsanställda). Jämfört med föregående år så är det en 

ökning med 24 personer för tillsvidareanställda. Främst är det verksamheten 

Ensamkommande flyktingbarn (AMI) som ökat med 12 tillsvidareanställda 

jämfört med samma mätmånad 2015. Antalet visstidsanställda har ökat med 

35 personer i kommunen. Framför allt är det på skolorna i kommunen som 

antalet visstidsanställda ökat (42 stycken november 2015 jämfört med 91 

stycken november 2016). Detta beror på att det är och har varit svårt att 

rekrytera behöriga lärare. Av de anställda var 457 kvinnor (77,5%) och 133 

män (22,5%). 62,2 % av kommunens tillsvidare- och visstidsanställd 

personal arbetar heltid, vilket är en ökning med 2,2 procentenheter jämfört 

med föregående år.  

 

Dals-Eds kommun redovisade 2016 ett resultat på 8,7 mkr, vilket jämfört 

med 2015 var en förbättring med 8 mkr. Dals-Eds kommuns samlade 

investeringsvolym under 2016 uppgick till 35 mkr, vilket var en ökning med 

8 mkr eller 30 % jämfört med 2015 samt en ökning med 16,5 mkr eller 89 % 

jämfört med 2014. Ökningen beror till största delen på ombyggnation av 

skolor, exploatering av tomter samt diverse fastighetsinvesteringar. Utöver 

det så finns ett stort behov av reinvesteringsbehov i kommunens 

anläggningar.  

 

Budgetavvikelsen för kommunens nämnder var -0,5 mkr. Om man bortser 

från stora engångskostnader i samband med övergången till 

komponentredovisning avseende kommunens anläggningstillgångar kan det 

konstateras att samtliga nämnder höll sina budgetramar under 2016. 

Socialnämndens budgetavvikelse uppgick till 1,0 mkr, FOKUS- samt plan-  
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forts. § 21 

 

och byggnadsnämnden redovisade båda en budgetavvikelse på 0,1 mkr. 

Gällande kommunstyrelsens administrativa del så blev utfallet 3,7 mkr 

jämfört med budget, kommunstyrelsens teknik och serviceförvaltning 

redovisade ett underskott mot budget på 5,6 mkr varav 5,1 mkr av detta 

avser dels effekten av övergången till komponentredovisning samt dels 

utrangering av komponenter i samband med ombyggnationerna av skolorna, 

båda dessa delar är engångskostnader och därigenom inte av bestående 

karaktär.    

Beslutsunderlag 

Årsredovisning Dals-Eds kommun 2016 inklusive bilagor med 

kommunstyrelsen och nämndernas årsbokslut samt nämndsbeslut.     

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreliggande förslag till 

årsredovisning 2016 för Dals-Eds kommun.  

 

- Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 5,5 mkr av årets resultat till 

resultatutjämningsreserven (RUR).  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Ekonomichef 

Revisorerna  

Samtliga nämnder 
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§ 22 Dnr 2017-000059 042  

Årsredovisning 2016 - Dals-Eds kommun - Ansvarsfrihet 

Sammanfattning av ärendet 

Årsredovisning 2016 för Dals-Eds kommun samt revisionsberättelse för år 

2016 föreligger. Av revisionsberättelsen framkommer bland annat att 

revisorerna följt kommunstyrelsen och nämnderna under året med syfte att få 

en uppfattning om deras ansvarsutövande utifrån uppdraget, ansvars- 

fördelning, styrning och uppföljning, uppnått resultat och framtidsfrågor.  

 

Revisorerna tillstyrker att kommunstyrelsen och nämnderna samt de enskilda 

ledamöterna i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.  

 

Kommunfullmäktige har att ta ställning till frågan om ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret avseende kommunstyrelsen och nämnderna.  

   

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2016 Dals-Eds kommun 

Revisionsberättelse för år 2016  

     

Kommunfullmäktiges beslut 

FOKUS-nämnden 

- Kommunfullmäktige beslutar att bevilja FOKUS-nämnden och 

enskilda förtroendevalda i nämnden ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret. 

 

Jäv 

Anna Johansson (C), Lars-Inge Fahlén (S), Öyvind Höiberg (MP), Erika 

Martinsson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av frågan om 

ansvarsfrihet för FOKUS-nämnden. 

 

 

Valnämnden 

- Kommunfullmäktige beslutar att bevilja valnämnden och enskilda 

förtroendevalda i nämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 

 

Jäv 

Elisabet Forsdahl (C), Jan-Gunnar Eliasson (S), Öyvind Höiberg (MP), Per-

Erik Norlin (S), anmäler jäv och deltar inte i handläggning av frågan om 

ansvarsfrihet för valnämnden. 
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forts. § 22 

 

Kommunstyrelsen 

- Kommunfullmäktige beslutar att bevilja kommunstyrelsen och 

enskilda förtroendevalda i styrelsen ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret. 

 

Jäv 

Martin Carling (C), Ture Olsson (C), Andreas Nilsson (M), Per-Erik Norlin 

(S), Elisabet Forsdahl (C), Lars-Inge Fahlén (S), Carina Halmberg (S), Jan-

Gunnar Eliasson (S), Yvonne Simonsson (S), anmäler jäv och deltar inte i 

handläggningen av frågan om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen. 

 

 

Socialnämnden 

- Kommunfullmäktige beslutar att bevilja socialnämnden och enskilda 

förtroendevalda i nämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 

 

Jäv 

Kenneth Gustavsson (C), Carina Halmberg (S), Per-Erik Norlin (S), Yvonne 

Simonsson (S), Britt-Marie Johansson (M), Morten Johnsen (C), anmäler jäv 

och deltar inte i handläggningen av frågan om ansvarsfrihet för 

socialnämnden. 

 

 

Plan- och byggnadsnämnden 

- Kommunfullmäktige beslutar att bevilja plan- och byggnadsnämnden 

och enskilda förtroendevalda i nämnden ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret. 

 

Jäv 

Ingvar Johannesson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av 

frågan om ansvarsfrihet för plan- och byggnadsnämnden. 

      

 

 

Expedieras till 

Ekonomichef 

Revisorerna  

Samtliga nämnder 
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§ 23 Dnr 2017-000059 042  

Revisionsrapport - Granskning av årsredovisningen 2016 

Dals-Eds kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Revisorerna har inkommit med revisionsrapport avseende Granskning av 

Årsredovisning 2016 Dals-Eds kommun.  

 

Revisorerna bedömer att årsredovisningen huvudsakligen redogör för utfallet 

av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska 

ställningen. Vidare görs bedömningen att årsredovisningen i allt väsentligt 

uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och i huvudsak är upprättad 

enligt god redovisningssed.  

 

Den finansiella måluppfyllelsen bedöms som god, eftersom 3 av 4 finansiella 

mål uppnås. Däremot kan inte revisorerna uttala sig om måluppfyllelsen för 

verksamhetsmålen då mätbara indikatorer saknas. Kommunstyrelsen gör 

heller inte en samlad eller enskild bedömning av de övergripande 

verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning. Revisorerna är medvetna 

om och ser positivt på att en översyn görs av kommunens styrmodell.       

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport – Granskning av Årsredovisning 2016 Dals-Eds kommun 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige tar del av Revisionsrapport – Granskning av 

Årsredovisning 2016 Dals-Eds kommun och uppdrar åt 

kommunstyrelsen att beakta de synpunkter som framställs i 

revisionsrapporten och i enlighet med ovan.  

      

 

 

 

 

Expedieras till 

Kommunchef 

Ekonomichef 
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§ 24 Dnr 2017-000043 050 

Revisionsrapport - Granskning av direktupphandling 

Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Dals-Eds kommun har PwC 

granskat om kommunstyrelsen och nämndernas arbete med 

direktupphandlingar är ändamålsenlig.  

 

PwC:s sammanfattande bedömning utifrån granskningen är att kommunens 

arbete med direktupphandlingar inte är ändamålsenligt och att den interna 

kontrollen inom området behöver stärkas. PwC bygger detta på att 

kommunen inte har uppdaterade policys och riktlinjer för direktupphandling, 

att det inte görs någon strukturerad uppföljning av direktupphandling samt 

att dokumentationsplikten inte efterlevs i tillräcklig utsträckning. 

 

De mest väsentliga rekommendationerna utifrån genomförd granskning är 

att: 

 

 säkerställa att direktupphandlingar över 100 000 kronor 

dokumenteras 

 sammanställa alla utförda direktupphandlingar centralt hos 

exempelvis ekonomikontoret för att kunna ha en samlad bild av 

kommunens totala inköp 

 ta fram tydliga riktlinjer för hur direktupphandlingar får genomföras 

inom kommunen och säkerställa att denna information når 

kommunens nämnder 

 förbättra informationen om nya policys och riktlinjer samt 

information kring upphandlingar i stort till de som berörs av 

upphandlings- och inköpsfrågor 

 fullfölja de initiativ som finns och säkerställa att kommunen följer 

upp inköp i allmänhet och dokumentationsskyldigheten avseende 

direktupphandlingar i synnerhet 

 säkerställa att kommunens avtalsdatabas är uppdaterad och aktuell 

 se över kommunens inköps- och beställarorganisation och överväg 

om det finns behov av att begränsa antalet anställda inom kommunen 

som får genomföra inköp 

 skapa en rutin för regelbunden kontroll avseende köptrohet inom 

kommunen samt agera för att höja köptroheten inom kommunen 

 

Yttrande från ekonomichef 2017-03-07 föreligger som bland annat beskriver 

den nuvarande organisationen med gemensamma upphandlare och förslag  
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forts. § 24 

 

kring hur detta kan utvecklas för att tillgodose de behov som 

revisionsrapporten visar.  

 

Kommunstyrelsen har i samband med beredningen uppdragit till 

ekonomichef att ta fram en handlingsplan för att åtgärda de brister som finns 

inom upphandlingsområdet och att uppdra till kommunchef och 

ekonomichef att i dialog med förvaltningarna ta fram förslag till förändrad 

organisation avseende upphandlingsområdet samt finansiering av denna 

      

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport – Granskning av direktupphandling 

Tjänsteskrivelse – yttrande ekonomichef 2017-03-07 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige tar del av revisionsrapporten och uppdrar åt 

kommunstyrelsen att följa upp de uppdrag som kommunstyrelsen 

beslutat om.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Ekonomichef 
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§ 25 Dnr 2012-000267 500 

Justering av färdtjänstreglementet 

Sammanfattning av ärendet 

Lag om färdtjänst ger kommunerna de grundläggande kraven som måste 

uppfyllas. Det finns behov av generella bestämmelser om färdtjänstens 

utformning, dels för att uppnå kommunal likställighet och dels för att ge ett 

stöd i handläggningen av den individuella prövningen av färdtjänsttillstånd. 

Detsamma gäller tillämpningen av Lag om riksfärdtjänst.  

 

Genom riktlinjer tar kommunen ett politiskt ansvar för färdtjänstens 

handläggning och planering och anger hur Lag om färdtjänst och Lag om 

riksfärdtjänst ska tolkas så att en rättvis bedömning av varje enskild ansökan 

sker.  

 

Kommunens färdtjänsthandläggare har arbetat fram ett förslag till revidering 

av riktlinjer för Dals-Eds kommun gällande färdtjänst och riksfärdtjänst, 

datumstämplat 2017-01-09. Socialnämnden har behandlat förslaget 2017-01-

11 § 1.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott efterfrågade 2017-01-18 underlag för vilka 

revideringar som gjorts jämfört med det tidigare reglementet samt en 

jämförelse med övriga kommuner i Dalsland. Till kommunstyrelsens 

behandling den 1 februari förelåg kompletterande underlag av jämförelser 

och nyttjandegrad. Förslaget till reglemente remitterades till kommunala 

pensionärs- och handikappråden för möjligheter till yttrande. Pensionärs- 

och handikappråden har efter sammanträde 2017-02-17 inga synpunkter 

kring förslaget.  

      

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar godkänna revideringen av riktlinjer för 

Dals-Eds kommun gällande färdtjänst och riksfärdtjänst.  

 

      

 

Expedieras till 

SN 
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§ 26 Dnr 2016-000308 100 

Strategi för långsiktig hållbar ekonomi och verksamhet 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige uppdrog till kommunstyrelsen 150826 att arbeta med 

en plan för en långsiktigt hållbar budget. Bakgrunden var svårigheter att få 

en budget i balans inför år 2016 samt fortsatt stora anpassningsbehov i 

planen för 2017-2018. Tjänstemannaledningen har sedan dess arbetat med 

förberedande analyser och förankring med första-linjens chefer och ledande 

politiker och kommit fram till denna plan/strategi, för uppdragets 

genomförande.  

 

De inledande analyserna genomfördes med hjälp av SKL under vintern 

2015-2016 och genomlyste kommunens ekonomi samt styrning & ledning, 

för att klargöra nuläge och utvecklingsmöjligheter. Den ekonomiska 

analysen omfattade åren 2016-2021 och pekar mot ökande underskott på 

flera miljoner vid oförändrad verksamhet. Analysen av styrning & ledning, 

Kommunkompassen, påvisade flera styrkor, men även 

förbättringsmöjligheter, främst kopplat till att arbeta mer strukturerat med 

verksamhetsutveckling utifrån resultatanalys och -utvärdering, samt med 

ökad grad av delaktighet från medarbetare och invånare/brukare, vilket i sin 

tur kräver förbättrat kommunikations- och ledarskapsstöd.  

Ytterligare undersökningar har genomförts som på olika sätt bidrar till 

underlag för det fortsatta förändringsarbetet.  

 

Tjänsteskrivelse föreligger från kommunchef med slutsatser från förarbetet 

om att vi nu ska inleda ett kommunövergripande förändringsarbete, som 

syftar till att stärka och anpassa organisationen, till både struktur och kultur, 

för att bättre kunna ta oss an framtidens utmaningar. Bedömning görs om att 

det kommer att krävas en större omställning i vårt sätt att styra, leda och 

bedriva verksamheten, vilket i sin tur ställer krav på en långsiktig 

förändringsprocess. Första etappen är 2017-2018, varefter utvärdering 

kommer att ske inför fortsatt arbete år 2019-2021.  

 

Kommunledningen har satt upp en målbild, som en vision för vad vi ska ha 

uppnått efter ett framgångsrikt genomfört förändringsarbete: 

”År 2021 har Dals-Eds kommun en stabil och hållbar ekonomi. Vårt 

varumärke förknippas med goda resultat, hög kvalitet och service samt stolta 

och delaktiga medarbetare.” Huvudmålet för förändringsarbetet är att uppnå 

en ”långsiktig hållbar ekonomi och verksamhet”. Innebörden motsvarar 

kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning, en grundläggande 

styrprincip i kommunens gällande regelverk. För att mäta måluppfyllelsen  
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forts. § 26 

 

delas huvudmålet i tre delmål, som är ömsesidigt beroende av varandra, då 

inget av dem kan uppnås på bekostnad av ett annat på längre sikt. Dessa tre 

delmål består av: Kundnytta – God serviceanda och hög kvalitet, 

Medarbetarnytta – Högt medarbetarengagemang och god arbetsmiljö, 

Ekonominytta – Effektivt resursnyttjande.  

 

För att klara att driva och samordna ett långsiktigt utvecklingsarbete med 

denna omfattning så görs bedömningen i skrivelsen att extraresurser behöver 

tillsättas för processtöd och/eller kompetensförstärkning enligt följande: 

1. Digitaliseringsstrateg, ska stödja den kommunövergripande 
digitaliseringsprocessen, heltid  800 tkr 

2. Verksamhetsutvecklare, ska stödja kommunövergripande 
värderingsstyrning och processutveckling kring 
lokalförsörjningsfrågor, heltid 800 tkr 

3. Kvalitetsutvecklare SOC, ska stödja socialförvaltningens arbete med 
ett kvalitetsledningssystem, halvtid 350 tkr 

4. Kommunikatör/Verksamhetsstöd FOKUS, ska stödja 
fokusförvaltningens utvecklingsarbete, heltid inkl. externt bidrag 200 tkr 

5. Kvalitetscontroller, ska stödja kommunledningens och 
verksamheternas tillämpning av resultatstyrning som metod för 
systematisk verksamhetsutveckling, deltid 200 tkr 

6. Reservpost för övriga, ännu ej beslutade, åtgärder inom 
kommunikation, genomlysning/analys, projektansökningar etc. 250 tkr 

 2 600 tkr 

 

Finansiering av extraresurser enligt ovan föreslås ske genom nyttjande av 

utvecklingsanslaget inom finansförvaltningen om 1,8 Mkr, som avsattes i 

budget för 2017 och plan för 2018 samt nyttjande av den budgetpost på 0,8 

Mkr, som avsattes i kommunstyrelsens budget för 2017 och plan för 2018. 

 

Information och dialog kring förändringsarbetets syfte och planläggning har 

skett löpande enligt MBL 19 § under hösten 2016.  

 

Kommunstyrelsen remitterade strategin till samtliga nämnder för möjlighet 

till yttrande. Till dagens sammanräde har yttrande inkommit från 

socialnämnden, FOKUS-nämnden samt plan- och byggnadsnämnden. 

Socialnämnden och plan- och byggnadsnämnden har inget att erinra. 

FOKUS-nämnden ställer sig positiva till arbetet med att uppnå långsiktigt  
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forts. § 26 

 

hållbar ekonomi och verksamhet men ställer sig följande frågor kopplat till 

strategin: 

- Vilka konkreta mål finns? 

- Hur mycket ska kommunen spara 2018? 

- Hu mycket ska kommunen spara 2021? 

- Var ska kommunen spara (besparingar av tjänster, även ledning 
administration)? 

- Vad förväntas av oss nämndspolitiker, hur följer vi upp? Får vi några 
verktyg till det? 

- Vilka långsiktiga vinster beräknas genom extraresurserna för processtöd 
och kompetensförstärkning? 

 

Kommunstyrelsen har i samband med beredningen av ärendet, godkänt 

inrättandet av extra stödresurser för att stödja förändringsarbetet under två 

år, med finansiering enligt ovan från utvecklingsmedel i finansförvaltningens 

respektive kommunstyrelsens budget för 2017-2018. Kommunstyrelsen har 

vidare beslutat lägga resterande del av utvecklingsanslaget för 2017-2018 

som en öronmärkt reservpost under kommunchefens ansvar, att disponeras i 

dialog med kommunstyrelsens arbetsutskott, för övriga behov såsom 

exempelvis insatser för att förbättra intern och extern kommunikation, 

konsultstöd för fördjupade genomlysningar, projektansökningar etc. 

Kommunstyrelsen har även uppdragit åt kommunchef att bjuda in sig till 

nämnderna för dialog kring de frågeställningar som FOKUS-nämndens 

arbetsutskott ställer.  

      

Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige godkänner förvaltningens förslag till strategi för 

långsiktigt hållbar ekonomi och verksamhet, enligt uppdraget 150826. 

      

 

 

 

Expedieras till 

Kommunchef 

Samtliga nämnder 
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§ 27 Dnr 2016-000377 250 

Medborgarförslag - Marknadsföra kommunens tillgångar 

som avser villatomter och industrimark avseende näringslivet 

inom närområdet och Göteborg samt Norges tätorter vilka 

har tågförbindelse med Ed 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har remitterat rubricerat medborgarförslag till 

kommunstyrelsen för beredning av förslag till svar på medborgarförslaget 

och arbetsutskottet har remitterar åt samhällsbyggnadschef att i samråd med 

näringslivsstrateg ta fram förslag till medborgarförslag med beaktande av 

bland annat samarbetet inom Position väst.  

 

Samhällsbyggnadschefens förslag till svar 2017-02-17 på 

medborgarförslaget, där de olika delarna i medborgarförslaget besvaras, 

föreligger.  

     

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att besvara rubricerat medborgarförslag 

i enlighet med samhällsbyggnadschefens skrivelse 2017-02-17.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Förslagsställaren 

Samhällsbyggnadschef 
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§ 28 Dnr 2017-000101 330 

Medborgarförslag - Placera en fastgjuten soffa på spåret rakt 

ovanför spelplatsen Carl XII 

Sammanfattning av ärendet 

Rubricerat medborgarförslag har inkommit 170322 för behandling vid 

dagens sammaträden i kommunfullmäktige.      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige remitterar förslaget till kommunstyrelsen för vidare 

beredning.      
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§ 29 Dnr 2017-000132 100 

Fråga till Kommunfullmäktige - Den långsiktiga planen 

gällande lokaliteter för våra olika verksamheter inom LSS, 

äldre- och barnomsorgen etc i nära framtid och på längre sikt 

Sammanfattning av ärendet 

Fråga har inkommit från Monica Sandström (S) 170410 om den långsiktiga 

planen gällande lokaliteter för våra olika verksamheter inom LSS, äldre- och 

barnomsorgen etc i nära framtid och på längre sikt.   

Kommunstyrelsens ordförande svarar att i det långsiktiga perspektivet är det 

för närvarande lokalfrågan för LSS dagverksamhet som återstår att lösa. I ett 

kortsiktigt perspektiv är det många olika delar som ska behöva falla på plats 

och det kommer att behöva hittas tillfälliga lokaler och ibland snabba och 

flexibla beslut för att byggprocesserna ska löpa på.  

Svaret föranleder inget beslut.  
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§ 30 Dnr 8876  

Information från kommunledningen och nämnderna 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande informerar om planeringen för den sista 

sträckan av Nössemarksvägen där Trafikverket meddelat vid samråd med 

kommunen under föregående vecka, att byggstart för sträckan är plnaerat till 

andra kvartalet 2019.   

FOKUS-nämndens ordförande informerar om att bygget vid förskolan 

Fågelvägen är inlett och att det börjar bli klart i vissa delar av skollokalerna. 

Utemiljön vid Hagaskolan är föremål för en dialogprocess och projektet 

Landet mittemellan förbereder konstinstallationer i bland annat Dals-Eds 

kommun 

Socialnämndens ordförande informerar om att budgetprocessen för 

socialnämnden löper på med bland annat en heldag för nämnden under våren 

för att överlägga kring budgetåtgärder inför 2018. För 2017 prognostiseras 

för närvarande 1,6 mkr i underskott. Plats finns för närvarande på 

kommunens äldreboende.  

PBN ordförande informerar om beslut vid senaste sammanträdet i nämnden 

170411 med bland annat DP för Linden 2,  bygglov för 5 nya enbostadshus 

och för 10 stycken radhus, bygglov för nytt kutterspånsförråd vid 

Nössemarkssågen samt tidsbegränsat bygglov för skolmoduler vid 

Snörrumsskolan. Nämnden har också överlämnat förslag på 4 nya områden 

för ytterligare bostadsbyggnation och som kräver detaljplanearbete, till 

plangruppen för fortsatt beredning.  
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§ 31 Dnr 3719  

Övriga frågor 

Sammanfattning av ärendet 

Lars-Inge Fahlén (S) lämnar önskemål om att med anledning av alla bygg- 

och flyttprocesser som pågår, ha en stående informationspunkt på varje 

sammanträde i kommunfullmäktige.       
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§ 32 Dnr 4027  

Allmänhetens frågestund 

Sammanfattning av ärendet 

Fråga ställs om det planeras några åtgärder på vägbeläggningen genom 

centrum och upp mot Nössemarksvägen.  

Kommunstyrelsens ordförande svarar att Trafikverket meddelat att åtgärder i 

form av nu beläggning planeras under 2018 på den aktuella vägsträckan från 

länsväg 164 upp till i höjd med motionsgården Tavlan.      

 

   

 


