
 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(19) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-27 
 

 

  

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Stora Le, kommunhuset, onsdagen den 27 november 2019 kl 08:00 – 12.00 

Beslutande Ledamöter 

Martin Carling (C), Ordförande 

Elisabet Forsdahl (C) 

Kenneth Bergslätt (M) 

Andreas Nilsson (M) 

Tommy Olsson (KD) 

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

Jan-Gunnar Eliasson (S) 

Anders Bengtsson (SD) 

 

 Ersättare 

Ture Olsson (C) 

Eva A Johansson (C) 

Börje Holmqvist (S) 

Övriga närvarande Agneta Johansson, kommunchef 

Katrin McCann, Dalslands Miljö- och energikontor, § 171 

Enver Pekin, Dalslands Miljö- och energikontor, § 171 

Justerare Tommy Olsson  

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 27 november kl. 12.15  

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 159-174 

 Anett Isaksson  

 Ordförande 

  

 Martin Carling  

 Justerare 

  

 Tommy Olsson  

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2019-11-27 

Datum då anslaget sätts upp 2019-11-27 Datum då anslaget tas ned 2019-12-20 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, närarkiv 

 

Underskrift 
  

 Anett Isaksson  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(19) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-27 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

§ 159 Dnr 2019-000049 000 
Utvecklingsplan 2020-2023 och Vision 2035 ............................................................ 3 

§ 160 Dnr 2019-000291 100 
Kommunikationspolicy .......................................................................................... 4 

§ 161 Dnr 2019-000274 250 
Avstyckning och försäljning av Dals-Ed Ullerön 1:30 ................................................ 5 

§ 162 Dnr 2019-000286 042 
Delårsbokslut 2019-08-31 - Dalslands Miljö & Energiförbund .................................... 6 

§ 163 Dnr 2019-000288 043 
Taxor för Dalslands miljö- och energinämnd år 2020 ................................................. 7 

§ 164 Dnr 2019-000295 042 
Delårsrapport 2019-01-01 - 2019-06-30 Fyrbodals kommunalförbund ......................... 8 

§ 165 Dnr 2019-000284 107 
Delårsrapport per 2019-08-31 - Tolkförmedling Väst ................................................. 9 

§ 166 Dnr 2019-000262 000 
Remiss -  Förslag till länsgemensam riktlinje vid oro för väntat barn - 

samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra 

Götaland............................................................................................................. 10 

§ 167 Dnr 2015-000330 170 
Prolongering - Handlingsprogram 2015-2018 för förebyggande verksamhet 

för räddningstjänsten i Dals-Ed - enligt lag om skydd mot olyckor ............................ 11 

§ 168 Dnr 2019-000234 330 
Medborgarförslag - iordningställa skogsvägen som går från Timmertjärn till 

Lilla Sågtjärn/badplatsen med samma standard som gång- och cykelvägen 

runt Timmertjärn ................................................................................................. 12 

§ 169 Dnr 2018-000361 300 
Medborgarförslag - SOS märkning av positionen vid kommunens badplatser 

och övriga platser (vindskydden vid Timmertjärn, Sågtjärn osv) ................................ 13 

§ 170 Dnr 2019-000268 330 
Medborgarförslag - Vinterväghållning runt Timmertjärn .......................................... 14 

§ 171 Dnr 9230 
Information till Kommunstyrelsen ......................................................................... 15 

§ 172 Dnr 14270 
Rapport från Kommunalförbunden ........................................................................ 16 

§ 173 Dnr 37786 
Delegationsbeslut KS 191127 ............................................................................... 17 

§ 174 Dnr 37787 
Meddelande KS 191127 ....................................................................................... 19 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(19) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-27 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 159 Dnr 2019-000049 000 

Utvecklingsplan 2020-2023 och Vision 2035 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens och nämndernas arbetsutskott har efter en 

visionskonferens den 29-30 januari startat upp arbetet med kommunens 

långsiktiga vision samt utvecklingsplan för den innevarande 

mandatperioden. Kommunutredare och kommunstrateg har haft i uppdrag att 

förbereda och processa ett underlag för den fortsatta dialogen i 

partigrupperna och sammanställa ett beslutsunderlag efter dialogen.                

Vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-21 presenteras underlaget till 

Vision 2035 samt utvecklingsplan 2020-2023.  

Planen består av fyra utvecklingsområden; kompetens, demokrati, plats och 

miljö, under varje område finns åtta utvecklingsmål som ska vara mätbara. 

Tillsammans med tillhörande handlingsplan, syftar den till att konkretisera 

och förverkliga visionen genom att prioritera mål, inriktningar och uppdrag.                   

Vision 2035 syftar till att ange en långsiktig inriktning för kommunens 

utveckling och beskriver det tillstånd kommunen vill uppnå fram till 2035.  

Remiss har därefter lämnats till samtliga nämnder och partigrupper för 

inhämtande av synpunkter och Kommunala Pensionärs- och Handikapprådet 

har också uppmanats att lämna synpunkter.  

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2019-11-13 § 202 

beaktas de yttranden som har inkommit från nämnder, partigrupp och 

privatperson. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt 

hållbarhetcontroller att göra de ändringar som framkommit under 

diskussionen.  

Kommunchefen redogör vid dagens möte för de ändringar som gjorts i den 

reviderade utvecklingsplanen.                                                      

Beslutsunderlag 

Förslag – reviderad utvecklingsplan 2020-2023                                                                    

Förslag – Vision 2035                                                                                    

Yttrande från socialnämnden, FOKUS-nämnden, plan- och 

byggnadsnämnden, Sverigedemokraterna och privatperson          

Beslutsförslag 

-    att fastställa föreliggande förslag till Vision 2035 och utvecklingsplan  

     2020-2023  för Dals-Eds kommun.  

 

Expedieras till                                                                                                        

KF 
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§ 160 Dnr 2019-000291 100 

Kommunikationspolicy 

Sammanfattning av ärendet 

Dals-Eds kommun har sedan 2005, reviderad 2008, en informationspolicy 

för politiker och tjänstemän. Behov har identifierats om att ersätta 

informationspolicyn med en kommunikationspolicy som tar hänsyn till den 

utveckling som skett vad gäller nya kommunikationsmedel och vikten av att 

fokusera på kommunikation och dialog.  

Kanslichef föredrar vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 

2019-11-13- § 209 förslag till kommunikationspolicy för Dals-Eds kommun. 

Syftet är att tydliggöra kommunen som avsändare och ge medborgarna den 

information om kommunens uppdrag och tjänster de behöver för att kunna 

förstå/använda dessa och samtidigt bjuda in till kommunikation. Policyn har 

också ett internt syfte genom att bidra till att ge kommunens medarbetare den 

hjälp de behöver för att göra ett bra jobb på området.                      

Arbetsutskott uppdrar åt kanslichef att utifrån diskussioner vid sammanträdet 

inkomma med komplettering i policyn för den del som avser bolag och 

kommunalförbundets ansvar, reviderad policy föreligger till dagens 

sammanträde. 

Förslaget har upprättats genom digitaliseringsstrateg i samråd med 

kommunchefens stab, webmaster och efter förankring i 

kommunledningsgruppen.   

Kommunikationspolicyn ska kompletteras med riktlinjer för kommunikation 

och dokumenthantering i kommunen.    

  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kanslichef 2019-11-06                                                         

Reviderad kommunikationspolicy Dals-Eds kommun           

 

Beslutsförslag                                                                                                           

     -     Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till   

           Kommunikationspolicy och genom beslutet ersätta  

           Informationspolicy för politiker och tjänstemän   

      

Expedieras till                        

KF 
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§ 161 Dnr 2019-000274 250 

Avstyckning och försäljning av Dals-Ed Ullerön 1:30  

Sammanfattning av ärendet 

I dagsläget finns enbart ett fåtal lediga industritomter i kommunen, intresse 

finns för tomter på Jordbron. Det finns en större tomt Ullerön 1:30 med 

möjlighet att stycka av till tre mindre tomter och därefter lägga ut till 

försäljning.  

 

 
 

Försäljningspriset baseras på gällande taxa som har beslutats av 

Kommunfullmäktige. För köparen tillkommer avgift för anslutning av VA 

enligt gällande taxa. Genom att stycka av dessa tre tomter så möter man 

också intressenternas behov.          

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse fastighetsförvaltare 2019-11-07      

Kommunstyrelsens beslut 

     -    Kommunstyrelsen beslutar att genomföra och stycka av Ullerön 1:30  

          enligt ovanstående karta samt lägga ut de tre tomterna till försäljning.   

 

     -    Kommunstyrelsen beslutar uppdra till fastighetsförvaltare att    

          genomföra fastighetsregleringen och vidare beslutas att uppdra till   

          kommunstyrelsens ordförande att teckna erforderliga handlingar. 

 

 Expedieras till                       

Fastighetsförvaltare 
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§ 162 Dnr 2019-000286 042 

Delårsbokslut 2019-08-31 - Dalslands Miljö & Energiförbund 

Sammanfattning av ärendet 

Delårsbokslut för perioden 2019-01-01 – 2019-08-31 för Dalslands Miljö- 

och energiförbund föreligger.                                                                          

Förbundet uppvisar för perioden ett överskott om 260 tkr.  

 

      

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag DMEN 190926 § 67                

Protokollsutdrag DKKF 191010 § 23     

Delårsbokslut per 2019-08-31 - Dalslands Miljö- och energiförbund  

Revisionsberättelse 2019-10-21  

      

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige beslutar att för sin del godkänna delårsbokslut 

2019-01-01 – 2019-08-31 för Dalslands Miljö- och energiförbund  

och lägga densamma till handlingarna. 

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till                         

KF 
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§ 163 Dnr 2019-000288 043 

Taxor för Dalslands miljö- och energinämnd år 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Dalslands Miljö- och energiförbundet har den 10 oktober 2019 § 24, beslutat 

att föreslå kommunfullmäktige i kommunerna Bengtsfors, Dals Ed, 

Färgelanda och Mellerud att fastställa förslag till taxor och avgifter för 

Dalslands Miljö- och energinämnds verksamhet enligt föreliggande förslag. 

      

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag DMEF 2019-10-10 § 24                 

Förslag taxor och avgifter - Dalslands miljö- och energinämnd 

      

 

Beslutsförslag 

     -     Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxor och timavgifter     

           i enlighet med Dalslands Miljö- och energinämnds förslag och  

           direktionens rekommendationer. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

KF 
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§ 164 Dnr 2019-000295 042 

Delårsrapport 2019-01-01 - 2019-06-30 Fyrbodals 

kommunalförbund 

Sammanfattning av ärendet 

Delårsrapport 2019-01-01 – 2019-06-30 samt revisionsberättelse för 

Fyrbodals kommunalförbund föreligger.                                                        

Förbundet uppvisar för perioden ett överskott om 309 897 kronor.  

      

 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport Fyrbodals kommunalförbund 2019-01-01 – 2019-06-30 

Revisionsberättelse – revisorerna i Fyrbodals kommunalförbund 2019-10-23 

      

 

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige beslutar för sin del att godkänna delårsrapport 

2019-01-01 – 2019-06-30 för Fyrbodals kommunalförbund och lägga 

densamma till handlingarna. 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

KF 
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§ 165 Dnr 2019-000284 107 

Delårsrapport per 2019-08-31 - Tolkförmedling Väst 

Sammanfattning av ärendet 

Delårsrapport 2019-01-01 – 2019-08-30 samt revisionsberättelse för 

Tolkförmedling Väst föreligger. Förbundet uppvisar för perioden ett 

överskott om drygt 4 mkr och prognosen för helåret är cirka 5 mkr. 

 

Direktionen beslutar 2019-09-27 § 376 att godkänna delårsrapport 2019 och 

översända den till medlemmarna för godkännande.  

      

 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport Tolkförmedling Väst 2019                       

Revisionsberättelse - revisorer i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst 

2019-10-16                                                                                                       

Revisionsrapport - Revisor PwC 2019-10-07   

      

 

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapport 2019 för   

Tolkförmedling Väst och lägga densamma till handlingarna. 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

KF 
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§ 166 Dnr 2019-000262 000 

Remiss -  Förslag till länsgemensam riktlinje vid oro för 

väntat barn - samverkan mellan Västra Götalandsregionen 

och kommunerna i Västra Götaland 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till en länsgemensam riktlinje har tagits fram av Västra 

Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland. Riktlinjen syftar till 

att tydliggöra och stärka samverkan mellan parterna till skydd för det 

väntade barnet. 

Folkhälsostrateg har granskat riktlinjen och inhämtat åsikter från 

förskolechef och förste socialsekreterare IFO.             

Det är glädjande att en sådan här riktlinje har tagits fram, från förskolan 

kommenteras att riktlinjen ligger helt i linje med det pågående projektet 

”Bygga broar” på Familjecentralen, där samverkan mellan 

Barnmorskemottagningen och Familjecentralen står i fokus.  

I stort sett anses att riktlinjen är väl formulerad dock vill IFO lyfta fram en 

synpunkt. 

På sidan fyra under ”vad kan Västra Götalandsregionen göra om den gravida 

inte samtycker till en kontakt” föreslås av IFO att lägga till en fjärde punkt. 

-   ”Om oro kring föräldraförmågan kvarstår efter barnets födelse skall ovan   

      nämnda myndigheter anmäla sin oro för barnet till kommunen”. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse folkhälsostrateg 2019-11-01                                               

Missiv - Synpunkter på förslag till Länsgemensam riktlinje vid oro för väntat 

barn – samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i 

Västra Götaland 2019-09- 26                                                                                  

Utkast - Länsgemensam riktlinje vid oro för väntat barn 2019-09-12    

      

Kommunstyrelsens beslut 

       -    Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom föreliggande förslag  

             till yttrande från folkhälsostrateg. 

      

Expedieras till                                                                                                  

Västra Götalandsregionen                                       

FOKUS-nämnden                                              

Socialnämnden         
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§ 167 Dnr 2015-000330 170 

Prolongering - Handlingsprogram 2015-2018 för 

förebyggande verksamhet för räddningstjänsten i Dals-Ed - 

enligt lag om skydd mot olyckor 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Lagen om skydd mot olyckor 3 kap 3 §, ska kommunen ha ett 

handlingsprogram för förebyggande verksamhet. I programmet ska bland 

annat målet anges för kommunens verksamhet samt de risker för olyckor 

som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser.  

Handlingsprogrammet ska antas av kommunfullmäktige för varje ny 

mandatperiod.  

 

Då förändrade lagkrav inom räddningstjänstens område väntas inom kort, 

och arbete med formerna för framtida gemensam systemledning för 

räddningstjänsterna i närområdet för närvarande pågår och vars resultat har 

betydelse för handlingsprogrammets innehåll, har nytt handlingsprogram 

ännu ej arbetats fram. 
 

Räddningschefen gör bedömning att då riskbilden i kommunen inte 

väsentligt ändrats, torde konsekvenserna av att inte besluta om nytt 

handlingsprogram vara marginella och därför föreslås prolongering av 

nuvarande handlingsprogram. 

      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse räddningschef 2019-11-11 

  

     

Beslutsförslag 

     -     Kommunfullmäktige beslutar att anta föreliggande förslag till  

            prolongering av Handlingsprogram 2015-2018 för förebyggande  

            verksamhet för räddningstjänsten i Dals-Ed - enligt lag om skydd mot  

            olyckor till och med 2020-12-31. 

      

 

 

 

Expedieras till 

KF 
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§ 168 Dnr 2019-000234 330 

Medborgarförslag - iordningställa skogsvägen som går från 

Timmertjärn till Lilla Sågtjärn/badplatsen med samma 

standard som gång- och cykelvägen runt Timmertjärn 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag har inkommit 2019-08-28 om att iordningställa 

skogsvägen som går från Timmertjärn till Lilla Sågtjärn/badplatsen med 

samma standard som gång- och cykelvägen runt Timmertjärn.   

Kommunfullmäktige har 2019-08-28 § 63 remitterat rubricerat 

medborgarförslag till kommunstyrelsen för vidare beredning.           

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2019-09-25 § 184 att remittera 

ärendet till samhällsbyggnadsförvaltningen för beredning och återkomma till 

arbetsutskottet. 

Det finns idag en gammal skogsväg som binder samman badplatsen vid 

Sågtjärn och Timmertjärn. Vägen är delvis bearbetad men den största delen 

är orörd mark som har använts för skogsskötsel, idag används vägen av 

många människor vid träning och promenader. Det är mycket rötter ovan 

jord och ett mindre område med sankmark vilket betyder att det är 

svårframkomligt med barnvagn, för äldre och cyklister. 

Samhällsbyggnadschefen anser att binda samman dessa områden innebär ett 

lyft för området och ökar tillgängligheten till Sågtjärns badplats samt också 

ökar tillgängligheten till den nya multiplanen vid Timmertjärn. Finansiering 

av att iordningställa sträckan som är cirka 400 meter till samma skick som 

vägen runt Timmertjärn innebär en kostnad på cirka 300 000 kronor. Vid 

dagens möte informerar ordföranden om att samhällsbyggnadschefen 

muntligen har informerat om att bedömningen är att kostnaden har minskat 

till 200 000 kronor.            

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 2019-08-28                        

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef   

      

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka medborgarförslaget och  

ställer sig positiv till att binda samman badplatsen vid Sågtjärn med 

gångvägen runt Timmertjärn.  

      

Expedieras till 

KF 
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§ 169 Dnr 2018-000361 300 

Medborgarförslag - SOS märkning av positionen vid 

kommunens badplatser och övriga platser (vindskydden vid 

Timmertjärn, Sågtjärn osv) 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag har inkommit 2018-11-09 om förslag att på ett tydligt sätt 

SOS markera positionen för kommunens badplatser och övriga platser där 

allmänhet samlas.  

Kommunfullmäktige har 2018-11-14 § 101 remitterat rubricerat 

medborgarförslag till kommunstyrelsen för vidare beredning.           

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2019-01-23 § 10 att remittera 

ärendet till samhällsbyggnadsförvaltningen för beredning och återkomma till 

arbetsutskottet. 

Förslagsställaren föreslår att måla koordinater samt larmnumret med stora 

bokstäver på rejäla skyltar vid eventuella räddningsredskap och att text och 

siffror tydligt skall ses på 15 meters håll.  

Samhällsbyggnadschef bedömer att vid våra badplatser kan man med fördel 

sätta upp en skylt i anslutning till räddningsredskapen då det är en naturlig 

plats att söka information vid en olycka, när det gäller vindskydd och dylikt 

kan skylt fästas på byggnaden. 

Skylten bör vara i en sådan storlek att man förstår att det är en 

informationsskylt för larmning. 

Om det sker en olycka och adressen är oklar så är det vara viktigt att  

förmedla koordinaterna vid larmning.                                                     

Tillverkning och uppsättning av skyltar beräknas kosta 15 000 kronor för tio 

platser.            

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 2018-11-09                                            

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef, 2019-10-18         

Kommunstyrelsens beslut 

     -     Kommunstyrelsen beslutar att finansiering sker via anslag KS  

           oförutsett, under förutsättning att kommunfullmäktige beviljar  

           motionen.   

Beslutsförslag 

     -     Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka medborgarförslaget  

            och ställer sig positiv till förslaget att SOS markera positionen  

            för kommunens badplatser och övriga platser där allmänhet samlas. 

Expedieras till                                                                                                       

KF 
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§ 170 Dnr 2019-000268 330 

Medborgarförslag - Vinterväghållning runt Timmertjärn 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag har inkommit 2019-10-03 förslaget gäller den nyligen 

anlagda gångvägen runt Timmertjärn. Om kommunen avser att 

vinterväghålla gångvägen önskar förslagsställaren att man endast plogar 

halva vägbredden och anlägger skidspår med skoter och spårsläde på den 

andra halvan. 

 

Kommunfullmäktige remitterar 2019-10-23 § 84 medborgarförslaget till  

kommunstyrelsen för beredning.     

Samhällsbyggnadschef har berett ärendet och redogör bland annat för att 

kommunen har för avsikt att vinterväghålla gångvägen vintertid, dock har 

kommunen inte ekonomiska resurser eller direkt tillgång till snöskoter och 

spårsläde och kan därmed inte ta på sig ansvaret att anlägga skidspår i 

anslutning till gångvägen.  

Vinterväghållningen kan göras på ett sådant sätt att den som är intresserad 

själv kan anlägga ett spår vid sidan av den röjda delen, alternativt kanske Eds 

skidklubb kan vara behjälplig med att anlägga spår. 

Finansiering av kostnaden för vinterväghållning tas inom ram för 

kommunens tekniska avdelning. 

 

      

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 2019-10-03                                                                             

Kommunfullmäktiges protokoll 2019-10-23 § 84                         

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef 2019-11-12 

      

Beslutsförslag 

    -    Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka medborgarförslaget   

         genom att kommunen avser vinterväghålla gångvägen och utföra  

         det på ett sådant sätt att det finns möjlighet för den som så önskar  

         att anlägga ett skidspår vid sidan om den röjda delen. 

      

      

 

Expedieras till 

KF 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15(19) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-27 
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§ 171 Dnr 9230  

Information till Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande informerar om att skrivelse från kommittén 

för Dalslands sjukhus har inkommit om hur kommunen ställer sig till 

stängning av jouren, bestäms att svar ska lämnas utifrån dagens diskussion.   

    

Katrin McCann och Enver Pekin från Dalslands Miljö- och energikontor 

presenterar och håller i dagens workshop som gäller processen för 

framtagande av Hållbarhetskompassen. 
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§ 172 Dnr 14270  

Rapport från Kommunalförbunden 

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden informerar om ärenden som ska tas upp i arbetsutskottet för 

Fyrbodals kommunalförbund i morgon såsom finansiella mål och nyckeltal, 

verksamhetsplan kommunakademin Väst. 

Direktionen för Dalslands Miljö- och energiförbund behandlade sist vecka 

bland annat fastställande av budget och information har lämnats om 

hållbarhetskompassen. 

Information lämnas också om beredning för Hållbar Utveckling, ett politiskt 

samverkansorgan för Västra Götalandsregionen och länets kommuner i 

frågor kring hållbar utveckling. Infrastruktur är en av satsningarna som bland 

annat gäller mindre vägnät där vägen Jaren-Norgegränsen har prio 1 samt 

cirkulationsplatsen vid Facklan. 
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§ 173 Dnr 37786  

Delegationsbeslut KS 191127 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av anmälda delegationsbeslut till 

dagens sammanträde.  
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forts. § 173 

 

Lista delegationsbeslut 

Delegationsbeslut 2019-143 - Protokoll 190926, 191108 MBL § 11 - 

Omorganisation Teknik & Service 

Suzanne Håkansson 

Delegationsbeslut 2019-142 - Protokoll 190916 MBL-förhandling § 19 - 

Omorganisation Teknik och Service 

Suzanne Håkansson 

Delegationsbeslut 2019-141 - Föreläggande vid kontroll av brandskyddet 

enligt 3 kap 4 § lagen om skydd mot olyckor - Södra Hökedalen 1:31 

Per Sandström 

Delegationsbeslut 2019-140 - Föreläggande vid kontroll av brandskyddet 

enligt 3 kap 4 § lagen om skydd mot olyckor - Håbols-Äng 1:32 

Per Sandström 

Delegationsbeslut 2019-139 - Föreläggande vid kontroll av brandskyddet 

enligt 3 kap 4 § lagen om skydd mot olyckor - Bengtsviken 1:4 

Per Sandström 

Delegationsbeslut 2019-138 - Föreläggande vid kontroll av brandskyddet 

enligt 3 kap 4 § lagen om skydd mot olyckor - Håbols-Hult 1:47 

Per Sandström 

Delegationsbeslut 2019-137 - Föreläggande vid kontroll av brandskyddet 

enligt 3 kap 4 § lagen om skydd mot olyckor - Gunnarsbyn 1:31 

Per Sandström 

Delegationsbeslut 2019-136 - Föreläggande vid kontroll av brandskyddet 

enligt 3 kap 4 § lagen om skydd mot olyckor - Håbols-Hult 1:71 

Per Sandström 

Delegationsbeslut 2019-135 Parkeringstillstånd 15 2019 Anett Isaksson 
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§ 174 Dnr 37787  

Meddelande KS 191127 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen tar del av meddelanden enligt utskick till dagens 

sammanträde.  

      

 

 


