
 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(26) 

Sammanträdesdatum 

2017-10-11 
 

 

  

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Stora Le, kommunhuset, onsdagen den 11 oktober 2017 kl 08:00 – 11.30 

Beslutande Ledamöter 

Martin Carling (C), Ordförande 

Elisabet Forsdahl (C) 

Ture Olsson (C) 

Tommy Olsson (KD) 

Andreas Nilsson (M) 

Per-Erik Norlin (S), 1:e vice ordförande 

Carina Halmberg (S) 

Monica Sandström (S) 

 Ersättare 

Åke Jansson (C) 

Börje Holmqvist (S) 

Lennart Lundgren (C) 

Övriga närvarande Magnus Åkesson, samhällsbyggnadschef § 102 

Annika Lännhult, ekonom § 102 

Jennie Strandberg Olsson, tf. personalchef §§ 114, 116 

Justerare Monica Sandström (S) 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 11 oktober kl. 12.00  

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 102-119 

 Jonas Olsson  

 Ordförande 

  

 Martin Carling  

 Justerare 

  

 Monica Sandström  

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2017-10-11 

Datum då anslaget sätts upp 2017-10-11 Datum då anslaget tas ned 2017-11-03 

Förvaringsplats för protokollet Närarkiv 

 

Underskrift 
  

 Jonas Olsson  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(26) 

Sammanträdesdatum 

2017-10-11 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

§ 102 Dnr 2017-000067 042 
Budgetuppföljning 2017 – delårsrapport per 31 augusti .............................................. 3 

§ 103 Dnr 2017-000320 003 
Revidering av KS reglemente och delegationsordning 2017 ........................................ 5 

§ 104 Dnr 2017-000315 102 
Valdistriktsindelning inför valet 2018 ...................................................................... 6 

§ 105 Dnr 2017-000316 102 
Valfrämjande insatser inför valet 2018 ..................................................................... 8 

§ 106 Dnr 2017-000313 840 
Framställan om anslag till Dalslands kanal för år 2018 ............................................. 10 

§ 107 Dnr 2017-000321 130 
Extra medel ensamkommande barn (EKB) ............................................................. 11 

§ 108 Dnr 2017-000333 001 
IT samverkan Dals-Ed och Färgelanda ................................................................... 12 

§ 109 Dnr 2017-000317 000 
Obesvarade motioner och medborgarförslag - 2017 ................................................. 14 

§ 110 Dnr 2017-000173 420 
Remiss av regional handlingsplan för klimatanpassning i Västra Götalands 

län 2018-2020 ..................................................................................................... 15 

§ 111 Dnr 2017-000308 600 
Remiss - Utbildning, undervisning och ledning - reformvård till stöd för en 

bättre skola (SOU 2017:51) .................................................................................. 17 

§ 112 Dnr 2017-000318 000 
Remiss - Verksamhetsplan och budget 2018 - Fyrbodals kommunalförbund ............... 18 

§ 113 Dnr 2017-000319 140 
Remiss - Budget tillväxtmedel 2018 - Fyrbodals kommunalförbund .......................... 19 

§ 114 Dnr 2017-000020 020 
Motion - Angående gåva till kommunens trotjänare ................................................. 20 

§ 115 Dnr 2017-000323 000 
Medborgarförslag - Medborgardialog och vitalisering av 

kommunfullmäktige ............................................................................................. 21 

§ 116 Dnr 9230 
Information till Kommunstyrelsen ......................................................................... 22 

§ 117 Dnr 14270 
Rapport från Kommunalförbunden ........................................................................ 23 

§ 118 Dnr 31702 
Anmälan av delegationsbeslut KS 171011 .............................................................. 24 

§ 119 Dnr 31701 
Meddelande KS 171011 ....................................................................................... 25 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(26) 

Sammanträdesdatum 

2017-10-11 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 102 Dnr 2017-000067 042 

Budgetuppföljning 2017 – delårsrapport per 31 augusti 

Sammanfattning av ärendet 

Välfärdens långsiktiga finansiering är den största utmaningen för hela 

kommunsektorn. Enligt prognos från SKL kommer fram till 2020 ett gap på 

40 miljarder kronor att uppstå mellan intäkter och kostnader om 

verksamheten fortsätter att utvecklas som hittills. Främst beror detta på att 

den kraftiga ökningen av antalet barn och äldre fortsätter medan ökningen 

inte motsvaras av en lika stor tillväxt i skatteunderlaget.  

På grund av ökade behov och pensionsavgångar kan det komma att behövas 

drygt en halv miljon nya medarbetare i välfärden fram till 2023. I vår 

kommun är det pensionsavgångar på runt 70 personer under samma period.  

Efter tre år med ökande befolkning vände utvecklingen under 2016 och 

antalet invånare minskade till 4 777. Under första halvåret 2017 ökade dock 

befolkningen på nytt och per den 30 juni var folkmängden 4 789 personer. 

Kommunens senaste framtagna befolkningsprognos togs fram i 

månadsskiftet februari-mars 2017 och sträcker sig fram till år 2046. Denna 

visar att under prognosperioden 2016-2045 beräknas folkmängden i Dals-

Eds kommun att minska med 450 invånare, från 4 777 till 4 327 personer. 

Kortsiktigt så visar prognosen en befolkningsökning till 4 804 personer 2017 

vilket också är den nivå som ligger till grund för budget 2018 som antogs av 

kommunfullmäktige i juni. 

Vakansgraden i Edshus AB uppgår per sista augusti till 3,1 procent vilket är 

en ökning med 0,2 procentenheter i förhållande till läget vid föregående 

årsskifte.  

Delårsrapport 2017-08-31 (delårsbokslut, helårsprognos) föreligger. 

Rapporten för perioden januari - augusti 2017 visar ett positivt resultat på 

14,0 mkr, vilket är en förbättring med 0,6 mkr jämfört med perioden januari 

- augusti 2016. Prognosen för helåret 2017, som baseras på nämndernas 

bedömningar, pekar dock på ett negativt resultat om 3,6 mkr och ett 

underskott mot budget med 6,8 mkr. 

Nämnderna visar ett totalt prognosunderskott mot budget på 5,7 mkr. 

Socialnämnden visar en negativ avvikelse på 2,0 mkr för helåret, där IFO-

verksamheten står för 2,1 mkr. Plan- och byggnadsnämnden uppvisar en 

prognos om +1,2 mkr samtidigt som kommunstyrelsens 

samhällbyggnadsförvaltning lämnar en prognos på -4,8 mkr. 

Trots beaktandet att resultatmålet sänktes till 1,1 % av skatter och bidrag i 

samband med budgetbeslutet för år 2017 så är bedömningen att endast två av 

fyra finansiella mål förväntas uppnås för år 2017. 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(26) 

Sammanträdesdatum 

2017-10-11 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

forts. § 102 

Även rapport för kommunstyrelsens delårsbokslut föreligger där en samlad 

prognos med utfall i nivå med budget, med underskott och överskott inom 

olika verksamheter, som tar ut varandra. 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport 2017-08-31 (delårsbokslut, helårsprognos) inklusive bilagor 

med kommunstyrelsen och nämndernas delårsbokslut samt nämndsbeslut. 

Tjänsteskrivelse ekonomichef, 2017-10-04 

Tjänsteskrivelse kommunchef, 2017-10-09 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen godkänner delårsrapport för 

kommunstyrelsens del per 31 augusti, med bokslut, 

helårsprognos, måluppföljning samt verksamhetsberättelse. 

Beslutsförslag 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsbokslut per 31 augusti, 

tertial 2, 2017 samt prognos helåret 2017 med följande kompletteringar.  

- Eftersom det inte finns några centralt avsatta medel för 

oförutsedda händelser så behöver uppkomna negativa 

budgetavvikelser hanteras genom åtgärder i verksamheterna. Dels 

behöver kommunens samtliga verksamheter ha en generell 

återhållsamhet på kort sikt för att långsiktigt arbeta med hållbara 

åtgärder och dels uppdras socialnämnden och kommunstyrelsens 

samhällsbyggnadsförvaltning att till kommunstyrelsen presentera 

åtgärder för att uppnå balans mellan tilldelade medel och befarat 

utfall. Kommunfullmäktige uppdrar vidare åt FOKUS-nämnden 

att till kommunstyrelsen presentera möjligheter att kunna hantera 

inkomna projektmedel samt riktade statsbidrag för att finansiera 

den löpande verksamheten. Detta så att en tillfällig omfördelning 

av kommunens skattemedel skulle kunna ske till andra 

verksamheter, främst inom socialnämndens verksamhetsområde.  

 

Kommunfullmäktige beslutar även att FOKUS-nämndens framställan om ett 

tillfälligt anslag för att finansiera merkostnaderna i samband med tillfälliga 

lokaler i och med nybyggnation av förskoleavdelningar, KSAU 2017-08-23 

§ 101, inte kan tillgodoses utifrån rådande ekonomiska läge utan får 

finansieras inom FOKUS-nämndens befintliga ram. FOKUS-nämnden ska 

inkomma till kommunstyrelsen med en beskrivning av hur de ekonomiska 

effekterna av detta påverkar 2017 respektive 2018 års budget samt hur stor 

del som avser drift respektive investering.  

Expedieras till 
KF 
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§ 103 Dnr 2017-000320 003 

Revidering av KS reglemente och delegationsordning 2017 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens reglemente och delegationsordning är i behov av 

förtydligande i roller och ansvar efter uppdelningen av kommunstyrelsens 

förvaltning i två förvaltningar; kommunledningsförvaltningen och samhälls- 

byggnadsförvaltningen. I samband med översynen har behov även 

uppkommit av några mindre justeringar och förtydliganden kring t ex 

personuppgiftsansvaret.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse och förslag till reviderad delegationsordning 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar godkänna föreliggande förslag till revidering 

av kommunstyrelsens delegationsordning.  

 

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige beslutar godkänna föreliggande förslag till 

revidering av kommunstyrelsens reglemente. Nämnderna anmodas 

vidare att i möjligaste mån enhetliggöra respektive 

delegationsordningar gällande personal-, ekonomi- och allmänt 

administrativa ärenden. 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

KF 
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§ 104 Dnr 2017-000315 102 

Valdistriktsindelning inför valet 2018 

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen beslutar om indelning i valdistrikt på förslag av 

kommunfullmäktige och beslutet ska ha fattats 1 december 2017. Bara om 

det finns särskilda skäl får ett distrikt omfatta färre än 1 000 och fler än 

2 000 röstberättigade. Endast om det finns synnerliga skäl får ett distrikt 

omfatta färre än 300 röstberättigade. Det är de praktiska omständigheterna 

som styr vad som är skäligt i olika fall och Länsstyrelsen tar ingen hänsyn 

till tradition och historia. Syftet är att valen ska kunna genomföras säkert, 

effektivt och tillgängligt samt att valhemligheten ska hållas skyddad. I varje 

distrikt ska det finnas en vallokal som valnämnden beslutar om. 

I dagsläget finns i Dals-Ed sex stycken valdistrikt med nedanstående 

fördelning av röstberättigade per den 1 mars 2017: 

Håbol    218 

Nössemark    165 

Dals-Ed 1  1609 

Dals-Ed 2  1171 

Töftedal-Gesäter   265 

Rölanda    365 

Totalt:  3793 

Enbart två av dagens valdistrikt uppfyller kravet om 1 000 röstberättigade 

invånare. Kontakt har tagits med Länsstyrelsen för att reda ut om Dals-Eds 

kommun uppfyller kraven för särskilda eller synnerliga skäl. 

Utgångspunkten hos Länsstyrelsen är att alla röstberättigade ska ha en rimlig 

möjlighet att ta sig till vallokalen och rösta på valdagen, men att 

valhemligheten ändå måste kunna tillgodoses. Dals-Eds kommuns långa 

avstånd uppskattas inte vara skäl nog till att ha så små valdistrikt som de 

nuvarande i synnerhet då valhemligheten riskeras.  

Tjänsteskrivelse föreligger från kommunkanslist Jessica Olsson, som 

bedömer efter samtal med Länsstyrelsen att Dals-Eds kommun sannolikt inte 

har synnerliga eller särskilda skäl för att få behålla nuvarande valdistrikt. Det 

är viktigt att valhemligheten kan hållas skyddad, vilket i dagsläget är svårt, 

och kommunen bör därför slå ihop valdistrikt. 

Kommunkanslist redovisar olika alternativ för att tillmötesgå de nya 

förutsättningarna och för att möta upp de invånare som påverkas av de 

ändrade valdistrikten och för att inte valdeltagandet ska försämras.  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(26) 

Sammanträdesdatum 

2017-10-11 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

 

forts. § 104 

Valnämnden har behandlat ärendet 2017-09-06 § 1 och inkommit med 

beslutsförslag.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunkanslist, Jessica Olsson 2017-08-28 

Valnämnden protokoll 2017-09-06 § 1 

 

Beslutsförslag 

Kommunfullmäktige beslutar följande när det gäller ny valkretsindelning 

inför valet 2018: 

- att Dals-Ed 1, Håbol och Nössemark slås ihop till ett valdistrikt som 

sammanlagt får 1 992 röstberättigade                                                                                    

- att Dals-Ed 2, Töftedal/Gesäter och Rölanda slås ihop till ett 

valdistrikt som sammanlagt får 1 801 röstberättigade 

- att Stallbacken används som vallokal vid valet 2018 

- att förtidsröstning sker i Håbol, Nössemark, Töftedal/Gesäter och 

Rölanda på valdagen och därefter transporteras rösterna till 

vallokalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

KF 
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§ 105 Dnr 2017-000316 102 

Valfrämjande insatser inför valet 2018 

Sammanfattning av ärendet 

Inför tidigare val har kommunen genomfört ett antal valfrämjande insatser 

för att öka valdeltagandet såsom paneldebatt, valtidning för unga, 

informationsbrev till norska medborgare på norska gällande att rösta i 

kommunval, valskjuts, fika på valdagen, aktiviteter utanför vallokalen.  

Insatser har även genomförts tidigare för att underlätta för de som upplever 

problem med att ta sig till vallokalen, såsom förtidsröstning, rösta med bud, 

rösta med ambulerande röstmottagare.  

Tjänsteskrivelse föreligger från kommunkanslist Jessica Olsson som 

bedömer att de förväntade förändringarna av valdistrikten inför valet 2018 

ökar behovet av tillgänglig information samt praktisk hjälp från kommunens 

sida. För att inte tappa valdeltagande hos de röstberättigade som får längre 

avstånd till vallokalen bör kommunen satsa på att öka de valfrämjande 

insatserna i form av enkel och tillgänglig information om olika alternativ för 

att rösta samt praktiska funktioner så som utökad valskjuts och ambulerande 

röstmottagare. Dessa insatser finansieras inom valnämndens budget. 

Förslagsvis skickas informationsbrev ut till de som påverkas av eventuella 

förändringar i valdistrikten där man på ett enkelt sätt informerar om vilka 

valmöjligheter som finns. Ett samarbete med hemtjänsten för att kunna 

erbjuda de som behöver tillgänglighet till budröstning är också en möjlighet.  

Tidigare års valtidningar har i första hand riktat sig mot unga röstare och de 

har varit enkla översikter över hur valen går till och hur kommunen är 

organiserad. De har beskrivit hur man som invånare kan vara med och 

påverka och gett sammanfattade intervjuer med de olika lokala partierna.  

Inför valet 2014 beräknades valtidningen kosta sammanlagt 22 400 kr med 

tryckkostnad, portokostnad och skribenternas lön. Då finansierades 

kostnaden med 10 000 kr från Miljö- och hälsoforums folkhälsobudget och 

med 10 000 kr från KS. Inför valet 2018 finns inga medel avsatta i 

folkhälsobudgeten.  

Valnämnden har behandlat ärendet 2016-09-06 § 2 och inkommit med 

beslutsförslag. Därtill har en parlamentarisk grupp under våren genomfört en 

genomlysning av den politiska organisationen inför valet 2018 där även 

åtgärder för att vitalisera demokratin framförts som behandlades i 

kommunfullmäktige 2017-08-30 och som gruppen ska arbeta vidare med. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunkanslist 2017-08-30 

Valnämnden protokoll 2017-09-06 § 2 
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forts. § 105 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt folkhälsostrateg och 

digitaliseringsstrateg att i dialog med kommunkanslist se över hur en 

uppdaterad version av valtidningen kan utformas och finansieras. 

 

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige beslutar om att inför valet 2018 genomföra 

valfrämjande insatser som den parlamentariska gruppen med stöd av 

kommunkansliet bereder för vidare beslut i kommunstyrelsen. En 

extra satsning görs i form av enkel och tillgänglig information samt 

genom att erbjuda praktisk hjälp i större omfattning till de som 

påverkas av eventuella förändringar i valdistrikten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

KF 
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§ 106 Dnr 2017-000313 840 

Framställan om anslag till Dalslands kanal för år 2018 

Sammanfattning av ärendet 

Framställan om anslag till Dalslands kanal för år 2018 har inkommit till 

ägarna till stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd. 

Anslagsframställan görs enligt en beräkningsmodell och fördelning av 

anslaget mellan bidragsgivarna föreslås enligt tidigare överenskommelser.  

 

Anslagsbeloppet för 2017 uppgår till totalt 8 538 450 kronor. Den föreslagna 

ökningen innebär 2,9 %. För Dals-Eds kommun innebär den föreslagna 

uppräkningen att kommunens totala anslag för Dalslands kanal och Snäcke 

kanal är 434 000 kronor under 2018.  

 

Beslutsunderlag 

Framställan om anslag anslag till Dalslands kanal för år 2018 

Fördelning av 2018 års anslag 

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att för Dals-Eds kommun bevilja 

anslagsökning om 2,9 % vilket innebär ett totalt anslag om 434 000 

kronor till Dalslands kanal och Snäcke kanal för år 2018. Beslutet 

förutsätter att även övriga bidragsgivare medverkar i enlighet med 

fördelning av anslag under 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Stiftelsen för Dalslands kanal 
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§ 107 Dnr 2017-000321 130 

Extra medel ensamkommande barn (EKB) 

Sammanfattning av ärendet 

Regeringen har i höstbudgeten beslutat att ett nytt ersättningssystem börjar 

gälla från 1 juli för kommuners mottagande av ensamkommande barn och 

unga. Enligt det nya systemet kommer kommunerna i normalfallet inte att få 

någon ersättning för asylsökande ensamkommande efter att de fyllt 18 år. 

Staten ansvarar för mottagandet av vuxna under asyltiden. De som har fyllt 

18 år förväntas därmed flytta till Migrationsverkets anläggningsboenden. 

Regeringen tillför nu medel som kommer att fördelas proportionellt till 

kommunerna utifrån hur många inskriva asylsökande ensamkommande barn 

och unga som väntar på ett slutligt avgörande i sitt asylärende. Pengarna 

kommer att betalas ut till kommunerna under december 2017. De extra 

medlen gör det möjligt för kommuner att låta de ensamkommande unga i 

asylprocessen, som fortfarande väntar på ett slutgiltigt beslut i sitt ärende, bo 

kvar i den kommun där de vistas. För Dals-Ed innebär detta ett 

schablonbidrag på 186 804 kronor.  

 

Tjänstskrivelse från enhetschef Arbetsmarknad och Integration (AMI) 2017-

09-21 med bedömning om att detta tillfälliga statsbidrag inte föranleder en 

annan bedömning än den som tidigare gjorts av socialnämnden och som låg 

till grund för det beslut som tidigare fattades. Beslutat tidigare är, att om inte 

särskilda behov föreligger, ska ungdomen överflyttas till migrationsverkets 

ansvar. De särskilda skälen måste framgå av en utredning, som genomförts 

efter ansökan från ungdomen, utredningen måste visa på LVU-liknande skäl 

för fortsatt boende på HVB. Socialchefen har också i tjänsteskrivelse 2017-

09-14 anslutit till tidigare bedömning och beslut från socialnämnden.  

 

Enhetschef AMI skriver vidare att asylsökande vuxna är ett statligt ansvar 

och staten är skyldig att erbjuda boende i ett anläggningsboende. 

Migrationsverkets ansvar är vidare att pröva ansökan om asyl samt även fatta 

beslut om bistånd enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl. Det finns 

därför ingen anledning att i detta fall göra en annan bedömning. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar när det gäller extra medel för 

ensamkommande (EKB) att ställa sig bakom bedömning från 

enhetschef AMI och socialchef enligt ovan, nämligen att om inte 

särskilda behov föreligger, ska ungdomen överflyttas till 

migrationsverkets ansvar. 

Expedieras till 

AMI-chef, Socialnämnden 
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§ 108 Dnr 2017-000333 001 

IT samverkan Dals-Ed och Färgelanda 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunerna i Dalsland har en tradition av nära och framgångsrik 

samverkan inom ett flertal kommunala verksamhetsområden, däribland inom 

de centrala stödfunktionerna; IT, ekonomi och personal. IT-samverkan har 

lett till flera konkreta samarbetsinsatser, såsom gemensamt admin-nät (kallat 

Dalslandsnätet), gemensam telefoni, drift och operatör, gemensam satsning 

för utbyggnad av ”internet till hushåll och företag” med upphandling samt 

bidragsansökningar, gemensam IT-strategi och IT-säkerhetspolicy.  

Hösten 2016 gick Färgelanda, via kommuncheferna, ut med en förfrågan till 

övriga Dalslandskommuner angående om det fanns ett intresse av att utreda 

ytterligare utökad eller fördjupad samverkan inom IT-området, inklusive 

möjlig sammanslagning. Samtliga kommunchefer var positiva till utökad 

samverkan på lite längre sikt men Dals-Ed var den enda kommunen, som 

även var positiv till att omgående utreda ett djupare samarbete.  

Kommuncheferna i Dals-Ed och Färgelanda rekryterade en utredare, som 

fick i uppdrag att utreda möjligheterna till ett förstärkt kommunövergripande 

samarbete gällande IT- funktionen alternativt outsourcing av hela eller delar 

av densamma. Rapporten med utredarens resultat och slutsatser 

presenterades för arbetsutskotten i respektive Dals-Ed och Färgelanda vid ett 

gemensamt möte den 23 augusti. Samtliga ledamöter ställde sig positiva till 

utredarens rekommendation att samverka fullt ut kring IT, dvs att IT-

enheterna i Dals-Ed och Färgelanda organisatoriskt slås ihop till en 

gemensam IT-enhet. Under mötet gavs samtidigt ett uppdrag till 

kommuncheferna att ta fram ett underlag för ett politiskt inriktningsbeslut 

gällande bildandet av en gemensam IT-enhet för våra båda kommuner.  

Kommunchefens tjänsteskrivelse 2017-09-20 föreligger med 

konsekvensbeskrivning där såväl fördelar som nackdelar/risker redovisas 

kring en gemensam IT-enhet.  

När det gäller finansiering så är grundprincipen att budgeten för respektive 

IT-enhet slås ihop till en gemensam budget. Tidigare upphandlade avtal och 

fasta kostnader kommer dock att behöva bäras av respektive kommun 

separat från den gemensamma budgeten tills dess att dessa fasats ut.   

Specifika projekt och arbetsinsatser som ligger utanför generell drift och 

support kommer att behöva debiteras separat via en överenskommen taxa. 

Det är viktigt att båda kommunerna känner sig som vinnare ekonomiskt av 

sammanslagningen. Vissa omställningskostnader av engångskaraktär 

kommer dock att uppstå, bland annat för konsolidering av infrastruktur och 

teknik samt övriga kostnader, som rör själva projektinförandet.  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(26) 

Sammanträdesdatum 

2017-10-11 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

 

forts. § 108 

Kommunchefen skriver vidare att det inte är möjligt att uttala sig om fortsatt 

kostnadsutveckling, då den är avhängig av många andra faktorer som ligger 

utanför själva sammanslagningen. Kostnaderna för IT kommer inte att 

minska i framtiden, men bedömning görs om att förutsättningarna är större 

att uppnå en lägre kostnadsökning per kommun i en gemensam organisation 

än om vi fortsätter i var sin. Ambitionen är också att bygga en flexibel, 

effektiv och nyskapande IT-enhet, som är öppen för fler kommuner att 

ansluta sig till, främst våra grannar i Dalsland, och som är en intressant och 

utvecklande arbetsplats för kompetenta medarbetare nu och i framtiden. 

Information enligt MBL 19 § genomfördes 14 september. Förhandling enligt 

MBL 11 § kommer att ske 5 oktober. 

Kommunstyrelsen i Färgelanda har behandlat ärendet 2017-09-27 med beslut 

i enlighet med förslag nedan.  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att ta fram underlag för 

beslutsförslag om att inrätta en gemensam IT-organisation tillsammans med 

Färgelanda kommun. Inriktningen är att verksamheten ska starta snarast, om 

möjligt redan 1 januari 2018. Beslutsunderlaget ska omfatta: 

  

- förslag till organisationssammansättning 

 

- förslag till ramverk för ledning och styrning, inklusive finansiella 

styrprinciper samt årshjul med tider för mål-/budget-/uppföljningsprocessen 

samt möten och sammanträden för styrning och uppföljning 

 

- förslag till budget 2018, med tydlig redovisning av vad som är gemensamt 

och vad som eventuellt är kommunspecifikt. 

 

Förslaget ska läggas fram till kommunfullmäktige i december. 

 

 

 

 

Expedieras till 

Kommunchef 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

14(26) 

Sammanträdesdatum 

2017-10-11 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 109 Dnr 2017-000317 000 

Obesvarade motioner och medborgarförslag - 2017 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Arbetsordning för kommunfullmäktige i Dals-Eds kommun ska 

redovisning av obesvarade motioner göras på fullmäktiges ordinarie 

sammanträden i april och oktober.  

 

Enligt kommunallagen 5 kap. 33 § bör motioner beredas så att de kan 

föreläggas fullmäktige för beslut inom ett år från det att motionen väcktes. 

Om beredningen inte avslutas inom denna tid ska detta och vad som 

framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. 

Fullmäktige har då att ta ställning till om motionen ska avskrivas från vidare 

handläggning eller om handläggningen ska fortsätta.  

 

Följande obesvarade motioner och medborgarförslag redovisas: 

 

151201 Medborgarförslag – buskörningarna i Äng 

 

170214 Motion – sommarjobb inom kommunen för 16- och 17-åringar 

 

170119 Motion – angående gåva till kommunens trotjänare  

 

 

Beslutsförslag 
- Kommunfullmäktige tar del av redovisningen av obesvarade 

motioner och medborgarförslag enligt ovan och beslutar att 

handläggningen ska fortsätta av samtliga redovisade motioner och 

medborgarförslag.  

   

 

 

 

Expedieras till 

KF 
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§ 110 Dnr 2017-000173 420 

Remiss av regional handlingsplan för klimatanpassning i 

Västra Götalands län 2018-2020 

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen har tagit fram förslag till ny regional handlingsplan för 

klimatanpassning i Västra Götalands län som de nu önskar synpunkter på. 

Utvecklingsstrateg har förberett förslag till remissvar som sker via formulär.  

Klimatförändringarna är en realitet redan idag och kommer enligt de senaste 

forskningsrönen att leda till ytterligare förändrade nederbördsförhållanden, 

ökade dygnstemperaturer, förhöjda vattennivåer, och mer frekventa extrema 

vädersituationer i framtiden. Klimatförändringarna påverkar stora delar av 

samhället och naturmiljön och tar inte hänsyn till geografiska gränser.  

 

Handlingsplanen riktar sig i första hand till Länsstyrelsens medarbetare och 

till tjänstemän och politiker i länets kommuner. Den innehåller åtgärder i två 

olika kategorier:  

- Åtgärder som Länsstyrelsen planerar att arbeta med under 2018-2020 inom 

uppdraget att samordna arbetet på regional nivå med anpassning till ett 

förändrat klimat.  

- Rekommenderade åtgärder på kommunal nivå för att anpassa länets 

kommuner till de pågående och framtida klimatförändringarna.  

 

Länsstyrelsen arbetar med i huvudsak fyra typer av insatser:  

- Riktlinjer  

- Kunskaps- och planeringsunderlag  

- Information, kommunikation och kompetensutveckling  

- Ärendehandläggning  

 

Rekommenderade åtgärder på kommunal nivå delas in i fyra kategorier:  

- Organisation  

-Mark- och vattenanvändning  

-Tillsyn  

- Beredskap för extrema väderhändelser och naturolyckor  

 

Handlingsplanen beskriver också en övergripande inriktning som sätter 

ramarna för Länsstyrelsens arbete med samordning av arbetet på regional 

nivå med anpassning till ett förändrat klimat. För kommunerna är syftet med 

den övergripande inriktningen att kommunicera Länsstyrelsens övergripande 

ståndpunkter vad gäller klimatanpassning på regional och kommunal nivå i 

länet.  
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forts. § 119 

 

När det gäller länets riskbild kopplat till klimatförändringen bedöms 

vattendrag och sjöar i länet få ökade översvämningsrisker. Länets östra delar 

och området mellan Vänern och Vättern kan också få problem relaterade till 

torka. Skyfall och värmeböljor utgör en viktig del av riskbilden som alla 

kommuner behöver förbereda sig för att kunna hantera. Klimat- 

förändringarna kommer att leda till ytterligare hot mot en redan idag 

begränsad biologisk mångfald 

 

De största och tydligaste problemen som har identifierats på regional nivå 

för länet är därför Stigande havsnivåer, översvämningsproblematiken vid 

Vänern, Skredriskerna i Göta älvdalen.  

 

Utvecklingsstrategens förslag till remissvar genom formuläret föreligger. I 

förslaget till remissvar har yttranden från plan- och byggkontoret, 

miljökontoret och tekniska kontoret beaktats.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att godkänna utvecklingsstrategens 

remissvar kring regional klimatanpassning i Västra Götalands län 

2018-2020 som sitt eget.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Länsstyrelsen inkl. utvecklingsstrategens remissvar 
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§ 111 Dnr 2017-000308 600 

Remiss - Utbildning, undervisning och ledning - reformvård 

till stöd för en bättre skola (SOU 2017:51) 

Sammanfattning av ärendet 

I delbetänkandet SOU 2017:51 Utbildning, undervisning och ledning 

beskrivs förslag till ändringar av legitimations- och behörighetsreformen, 

vilka Dals-Eds kommun erbjudits möjlighet att lämna remissvar på. 

Utredningen lämnar förslag som syftar till att ge bättre förutsättningar för 

lärare, förskollärare, rektorer och förskolechefer att utföra sina uppdrag. 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschef FOKUS remissyttrande 2017-07-28 

FOKUS-nämndens protokoll 2017-08-30 § 58 

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att ansluta till FOKUS-nämndens yttrande i 

ärendet och lämnar för kommunen följande som yttrande: 

 

Dals-Eds kommun stödjer de förslag till ändringar som läggs fram i 

SOU 2017:51 Utbildning, undervisning och ledning – Reformvård till 

stöd för en bättre skola. De föreslagna justeringarna av legitimations- 

och behörighetsreformen, förtydligandena kring introduktionsperioden 

för lärare, samt införandet av obligatorisk befattningsutbildning för 

förskolechefer bedöms gynna barn och elevers utveckling mot målen. 

 

Dals-Eds kommun delar utredningens bedömning att även om en större 

revidering av legitimationsreformen vore av godo, är det i dagsläget 

viktigt att gå försiktigt fram innan mer genomgripande förändringar 

genomförs. Tidigare hantering av frågan när alltför snabba förändringar 

gjorts, har gett negativa konsekvenser. Mer bearbetade och väl 

förberedda förändringar är att föredra, framför snabba åtgärder. 

 

 

 

Expedieras till 

Utbildningsdepartementet  

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(26) 

Sammanträdesdatum 

2017-10-11 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 112 Dnr 2017-000318 000 

Remiss - Verksamhetsplan och budget 2018 - Fyrbodals 

kommunalförbund 

Sammanfattning av ärendet 

14 stycken västsvenska kommuner samarbetar i Fyrbodals 

kommunalförbund och bildades 2005 som ett resultat av att Västra 

Götalandsregionen hade bildats några år tidigare. Enligt förbundsordningen 

är det grundläggande syftet med kommunalförbundet att stärka Fyrbodal och 

samverka kring utveckling och effektivt resursutnyttjande. I uppdraget ligger 

också att vara länken mellan kommunerna och regionen samt sörja för en 

dynamisk växelverkan. Det innebär bland annat att föra information i båda 

riktningarna, vara pådrivande och samordna arbetet i syfte att skapa en 

kraftfull utveckling i Fyrbodal. 

 

Som ett av fyra regionala förbund i Västra Götalandsregionen är 

utgångspunkten för allt arbete inom Fyrbodal, den gemensamma visionen 

om Det goda livet. Visionen beskriver vad ett gott liv innebär för invånarna i 

Västra Götaland och vägen dit förutsätter en hållbar utveckling – ur ett 

ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv.     

 

Fyrbodals kommunalförbunds verksamhetsplan och budget för 2018 har ett 

nytt format jämfört med tidigare år. Förtydligande har gjorts när det gäller 

övergripande mål, formulera strategier och mätetal som kan följas upp och 

återrapporteras till kommunerna. Planen innehåller inga aktiviteter utan 

dessa tas fram i en särskild plan av respektive beredning. Aktiviteterna är 

arbetssättet som ska bidra till att målen uppfylls.  

 

Direktionen har den 8 juni 2017 tagit beslut om en höjning av 

medlemsavgiften med 5 kr för 2018, från 28 kr till 33 kr. Från 2019 sker en 

indexhöjning med 3%, med årlig prövning av indexhöjningen i förhållande 

till förbundets finansiella ställning.  

 

Medlemskommunerna erbjuds möjlighet att lämna synpunkter på 

Verksamhetsplan och budget 2018 senast den 16 oktober. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar ställa sig bakom Fyrbodals 

verksamhetsplan och budget för 2018.  

 

Expedieras till 

Fyrbodal 
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§ 113 Dnr 2017-000319 140 

Remiss - Budget tillväxtmedel 2018 - Fyrbodals 

kommunalförbund 

Sammanfattning av ärendet 

Fyrbodals genomförandeplan för perioden 2014 – 2020 grundar sig på den 

regionala visionen ”Det goda livet”. I dokumentet presenteras de projekt som 

finns med i budgeten för tillväxtmedlen 2018 som ett led i att uppnå målen.  

 

Syftet med tillväxtmedlen är att stärka Fyrbodal som en attraktiv, ansvarsfull 

och internationellt konkurrenskraftig kunskapsregion för kvinnor och män 

och är ett verktyg för att genomföra den gemensamma Genomförandeplan 

och Vision Västra Götaland – Det goda livet. Tillväxtmedlen som tilldelats 

kommunalförbunden är särskilt riktade för tillväxt i delregionen genom 

satsningar på näringsliv, kompetensförsörjning, miljö och kultur.   

 

För 2018 visar budgetförslaget en omslutning på 21 250 000 kr vilket 

innebär att kommunerna finansierar satsningar med 9 000 000 kr i nya 

tillväxtmedel. Västra Götalandsregionen motfinansierar med 8 000 000 kr 

från Regional utvecklingsnämnden (RUN), 1 milj. kr från Miljönämnden och 

1 550 milj. kr från Kulturnämnden. Västra Götalandsregionen tillskjuter 

även en halv miljon för att möjliggöra förstudier och analyser.   

Kommunen finansierar via ansvar Utvecklingsstrateg med 167 000 kr.  

 

Medlemskommunerna erbjuds möjlighet att lämna synpunkter  

på Budget tillväxtmedel 2018 senast den 16 oktober. Bedömning om 

fördelningen och förslag till yttrande föreligger från näringslivsstrateg. I 

yttrande framkommer bland annat att Dals-Eds kommun menar att det är 

viktigt att satsa på de verksamheter som långsiktigt kan göra skillnad för 

tillväxten - nystartsrådgivning och som kan möta de aktuella behoven. 

Kommunen anser vidare att det är positivt att listan över projekt och andra 

insatser har genomgått en översyn och ser gärna en mer behovsstyrd och 

långsiktig hantering som ger tryggare projekt och att kommunerna och 

regionala aktörerna undviker att lägga resurser på en årlig ansökansprocess.  

 

Beslutsunderlag 

Förslag till yttrande, näringslivsstrateg 2017-10-02 

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom näringslivsstrategens 

yttrande som sitt eget.  

Expedieras till 

Fyrbodal 
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§ 114 Dnr 2017-000020 020 

Motion - Angående gåva till kommunens trotjänare 

Sammanfattning av ärendet 

Motion lämnades i januari 2017 till kommunfullmäktige av Göran 

Färnström, Centerpartiet angående gåva till kommunens trotjänare, med 

förslag om en höjning till 10 000 kr eller åtminstone 5 000 kr. 

 

Kommunfullmäktige remitterade ärendet till kommunstyrelsen för 

beredning. Arbetsutskottet uppdrog till personalavdelningen att bereda 

förslag till motionssvar kring en uppjustering av gåvan till kommunens 

trotjänare men också att genomföra en översyn av riktlinjer för uppvaktning 

av förtroendevalda och personal, för förslag om eventuella förändringar.  

 

Tjänsteskrivelse från personalchef 2017-09-18 föreligger med förslag till 

revidering av riktlinjerna. I förslaget har bland annat hänsyn tagits till 

skatteregler, omvärld, ekonomiska konsekvenser, Tidigare riktlinje föreslås 

renodlas till en riktlinje för anställda och en för förtroendevalda. I ärendet 

överlämnas ett förslag till revidering av ”Riktlinjer för uppvaktning av 

anställda” och ett underlag inför revidering av ”Riktlinjer för uppvaktning 

av förtroendevalda”. Arbetsmaterial för den senare lämnas i princip 

oförändrat till KS för fortsatt arbete och eventuell revidering.  

 

Arbetsutskottet har även uppdragit åt kommunkansliet att revidera riktlinjer 

för uppvaktning av förtroendevalda i enlighet med dagens överläggning i 

arbetsutskottet.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse personalchef Jennie Strandberg Olsson, 2017-09-18  

Förslag: Riktlinjer för uppvaktning av anställda, Riktlinjer för uppvaktning 

av förtroendevalda 

 

Beslutsförslag 

Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen enligt följande.  

 

- Kommunfullmäktige beslutar att de reviderade riktlinjerna för 

uppvaktning av anställda antas och tillämpas enligt följande;  

1) Uppvaktning vid 25 års anställning fr o m årets uppvaktning i 

december 2017 

2) Riktlinjerna för uppvaktning av anställda i övrigt tillämpas fr o m 

2018-01-01 

Expedieras till 

KF 
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§ 115 Dnr 2017-000323 000 

Medborgarförslag - Medborgardialog och vitalisering av 

kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av den pågående kulturveckan i kommunen, gästades 

kommunfullmäktige 2017-09-20 av Annika Engen Henke och Lina Henke 

från Norra Dals kulturförening som hade ett antal frågor till politikerna, 

främst till Martin Carling (C) och Lars-Inge Fahlén (S) som de svarade på 

efter bästa förmåga. Engen Henke och Henke riktade också ett tack till 

politikerna för det underlag de bidrar med till Edsrevyerna. Frågestunden 

avslutades med en sång tillägnad Per-Erik Norlin (S), benämnd Pelleporten.  

Engen Henke och Henke inkom under frågestunden även med ett 

medborgarförslag från Norra Dals Kulturförening – revysektionen, som 

kommunfullmäktige skickade vidare till kommunstyrelsen för beredning. 

Förslaget är att kommunstyrelsens arbetsutskott startar alla sina möten med 

Frukostklubben på Café City. En kopp kaffe och lite skvaller skulle säkert 

vara hälsosamt för de tre vise männen. Medborgarna vid kaffebordet skulle 

få möjligheten att komma med ”input” – dessutom tycker de att 

Frukostklubben utses till remissinstans för kommunen. Då skulle 

kommunstyrelsen få veta vad de som lever i ”verkligheten” tycker och 

tänker. Förslagställarna menar att detta kunde bidra till en ökad 

medborgardialog och en vitalisering av fullmäktige. 

Arbetsutskottet bereder vid dagens sammanträde förslag till svar. Efter 

överläggning och modigt övervägande tillstyrker arbetsutskottet förslaget, 

åtminstone under en prövotid för att sedan kunna utvärdera resultatet av 

frukostklubbens ”input”.  

 

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige beslutar att besvara rubricerat medborgarförslag 

enligt följande: 

Medborgarförslaget om att kommunstyrelsens arbetsutskott inleder sina 

sammanträden på Café City tillsammans med den så kallade frukostklubben 

tillstyrkes på prov den 6 december 2017. Kommunen har ju provat att bjuda 

in allmänheten för dialog till politikercafé på Gamla Real i samband med 

kommunfullmäktige men tillströmningen av besökare har varit ganska 

begränsad. Med det här förslaget kan vi så att säga vända på kuttingen och 

politikerna kommer istället ut till allmänheten. Om inte berget kommer till 

Mohammed så får … ja, ni förstår. Kommunkansliet ser det också som en 

effektivisering av förvaltningen då kaffe och smörgåsar serveras på caféet. 

Expedieras till 

KF 
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§ 116 Dnr 9230  

Information till Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Personalchefen informerar om medarbetarundersökningen HME som 

genomfördes förra hösten och som verksamheterna arbetat vidare med i sitt 

arbetsmiljöarbete. En ny undersökning planeras till november i år och kan 

redovisas vid kommande kommunfullmäktige under våren 2018 med 

möjligheter till jämförelse med senaste undersökningen.  

Kommunstyrelsens ordförande informerar om gemensamt politiskt 

gruppmöte kring Budget 2018 den 25 oktober på Gamla Real innan 

kommunfullmäktiges sammanträde.  

Behov av nämndsamråd framöver under hösten för att överlägga kring 

förslag till anpassningar av budget 2018 som kommunchefens ledningsgrupp 

har i uppdrag att sammanställa förslag kring.  

Kommunfest den 7 eller 8 november för såväl personal som politiker är 

inbjudna till.  
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§ 117 Dnr 14270  

Rapport från Kommunalförbunden 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande informerar om Dalsland den 14 september då 

bland annat förbundets ekonomiska förutsättningar bereddes i form av såväl 

budget som taxor och avgifter för 2018.  

Ordföranden informerar vidare om Fyrbodal 22 september där bland annat 

delårsbokslutet ser något bättre ut än budget, remissbehandling av 

infrastrukturremiss, avtal om naturbruksutbildningar med regionen är på 

gång för behandling, extra medel kring kris- och krigsberedskap.  
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§ 118 Dnr 31702  

Anmälan av delegationsbeslut KS 171011 

 

      Ekonomichef Lars Hustoft 

 Avtal – Socionomer till Individ- och familjeomsorgen - Svensk 

Vårdsupport  

socionom AB - Delegation 2017-121. 

 Avtal – Socionomer till Individ- och familjeomsorgen – Rett 

Bemanning  

Sverige AB - Delegation 2017-126. 

 

      Teknisk chef Per Andreasson 

 Ansökan om grävtillstånd i allmän platsmark, Linneavägen, Ed  

Delegation 2017-122. 

 Ansökan om grävtillstånd i allmän platsmark, Hökedalen, Ed  

Delegation 2017-123. 

 Utökning av generellt grävtillstånd, Ängsvägen/Storgatan, Ed 

Delegation 2017-131. 

 Ansökan om grävtillstånd i allmän platsmark, Aspvägen, Ed                                

Delegation 2017-132.  

 

      Enhetschef ensamkommandeverksamheten Christian Wikström 

 Rekrytering av integrationsmentorer – Delegation 2017-124. 

 Rekrytering av integrationsmentorer – Delegation 2017-125. 

 

      Tf. Personalchef/Personalstrateg Jennie Strandberg Olsson 

 Beslut gällande lönetillägg för uppdrag kopplat till enskild 

brukare/elev –  

Angelica Melander – Delegation 2017-127. 

 Beslut gällande lönetillägg för uppdrag som programsamordnare – 

Carina Jansson. 

            Delegation 2017-128.      

      

      Samhällsbyggnadschef Magnus Åkesson 

 Bostadsanpassningsbidrag 2017 – Delegation 2017-129. 

 

      Kommunkansliet Anett Isaksson 

 Parkeringstillstånd 16 2017 – Sekretess enligt 26 kap 1 §. Delegation 

2017-130. 

Parkeringstillstånd 18 2017 – Sekretess enligt 26 kap 1 §. Delegation 

2017-133. 
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§ 119 Dnr 31701  

Meddelande KS 171011 

Sammanfattning av ärendet 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 17:44 

Prolongering av avtal om notkopiering inom de kommunala 

musik/kulturskolorna andra halvåret 2017. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 17:45 

Frågor med anledning av principöverenskommelsen om en 

försäkringslösning i AGS-KL som ersätter AB § 28 mom. 9. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 17:46 

Budgetproposition 2018 och höständringsbudgeten för år 2017. 

 

Styrelsen för Stödföreningen småskalig vattenkraft 

Information till Sveriges alla kommuner. 

 

Socialnämnden/Dals-Eds kommun 

Beslut Socialnämnden 170926 § 76 – Ny organisation Personligt ombud 

(PO) i Fyrbodal. 

 

Polismyndigheten Polisregion Väst 

Anmälan samt underrättelse om försök till inbrott i Hagaskolan, 2017-09-01 

– 2017-09-04. 

 

Fyrbodals kommunalförbund 

Sammanträdesprotokoll 2017-03-16. 

Sammanträdesprotokoll 2017-04-20. 

Sammanträdesprotokoll 2017-06-08. 

 

Dalslands Miljö- och Energinämnd 

Sammanträdesprotokoll 2017-08-24. 

 

Diarienr KS 17/67.042 – Socialnämnden 

Beslut Socialnämnden 170829 § 63 – Budgetuppföljning 2017. 

 

Diarienr KS 17/292.700 – Socialnämnden 

Beslut Socialnämnden 170829 § 65 – Remiss – Överenskommelse om 

samverkan mellan Västra Götalands kommuner och Västra 

Götalandsregionen om Munhälsa – uppsökande och nödvändig tandvård. 
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forts. § 119 

 

Diarienr KS 17/159.233 – Plan- och byggnadsnämnden 

Beslut Plan- och byggnadsnämnden 170905 § 66 – Kommunicering 

inför beslut om byggsanktionsavgift Äng 10:1. 

 

Diarienr KS 16/105.233 – Plan- och byggnadsnämnden 

Delegationsbeslut 2017-08-01 § 176 – Startbesked – Bygglov för 

ombyggnad av äldreboende (Edsgärdet) Ed 1:119. 

 

Diarienr KS 16/210.233 – Plan- och byggnadsnämnden 

Delegationsbeslut 2017-08-09 § 175 – Slutbesked – Bygglov för om-

/tillbyggnad av skolbyggnad Äng 5:13.+ 

 

 

 

 


