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§ 134 Dnr 2020-000017 041 

Budget och mål 2021, plan 2022-2023 

Sammanfattning av ärendet 

Dals-Eds kommun visar ett budgeterat resultat för 2021 på 8,9 mkr, under 

2022 beräknas det minska till 2,1 mkr och under 2023 till 0,4 mkr.                          

Oktobers skatteprognos från SKR/Sveriges Kommuner och Regioner visar 

bland annat på en nedräkning för kommunen med 1 mkr för innevarande år. 

Budgetpropositionen har presenterats och om riksdagen beslutar i november 

enligt förslaget ska kommunen tillskjutas medel för 2021 med 5,8 mkr.  

Samtidigt har skatteunderlagsprognosen reviderats ned vilket innebär att 

nettoeffekten för 2021 är +3,4 mkr, 2022 + 0,6 mkr samt 2023 -2,0 mkr mot 

det tidigare remitterade budgetförslaget.  

Remiss har skickats till nämnder och förvaltningar avseende 

planeringsförutsättningar 2021, plan 2022-2023 med fokus på att besvara om 

man delar budgetberedningens helhetsbedömning av läget och behov av ett 

nytt arbetssätt, utifrån nedanstående resonemang. 

Planeringsförutsättningarna inför budget 2021 och plan 2022-2023 innebär 

fortsatta utmaningar för att få en ekonomi i balans i Dals-Eds kommun.   

Från budgetberedningens sida är bedömningen att kommunen inte kommer 

att kunna nå önskad effekt inom de tre nyttoperspektiven med nuvarande 

decentraliserade arbetssätt, där nämnderna själva arbetar med ekonomi- och 

verksamhetsstyrning utifrån givna ramar. En gemensam dialog kring behov 

och möjligheter krävs. Med stöd av gällande styrprinciper införs därför ett 

nytt arbetssätt, med en mer systematisk process kring ekonomi- och 

verksamhetsstyrning utifrån en strukturerad dialog mellan kommunstyrelse 

och nämnder, samt ett uppdrag till nämnderna att arbeta på motsvarande sätt 

med respektive förvaltning. Detta arbetssätt ligger i linje med den nya 

tillitsbaserade styrmodellen och innebär ett kommunövergripande samarbete 

kring de stora utmaningarna.  

Förslag till ramfördelning har inte heller inför år 2021 kunnat underbyggas 

med kostnadsanalyser och slutsatser. Därmed kan ännu inte säkerställas att 

budgetnivåerna per verksamhet och förvaltning är fullt relevanta i 

förhållande till struktur, behov och politiska ambitionsnivåer, utan de bygger 

främst på historiska förhållanden. Den totala kostnadsnivån i kommunen är 

för hög i förhållande till befintliga medel, såväl nu som enligt den 

ekonomiska långtidsprognosen. För att skapa utrymme för arbetet med 

genomlysning, analys, utvärdering och åtgärder för kostnadsanpassning 

under 2021, uppmanas nämnderna att fokusera mindre på budgetanalys och 

mer på kostnadsanalys.                                                                              
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forts. § 134 

Budgetramarna ska därmed tillsvidare främst ses som något att förhålla sig 

till och inte i första hand att utkrävas ansvar utifrån, förutsatt att arbetet med 

analys och hållbara åtgärder för kostnadsanpassning fortgår och rapporteras 

löpande i den strukturerade dialogen enligt ovan.                                                                                  

Anledningen är att det finns en medvetenhet om att arbetet med att nå 

budgetbalans kommer att ta längre tid än ett år. Målet för ekonomisk balans 

har för närvarande satts till år 2023.                                                                  

Parallellt med arbetet för ekonomisk balans ska hänsyn tas till 

medarbetarnytta och kundnytta, formulerat som mål till år 2023.  

Nämnderna har inkommit med svar och ställer sig bakom 

budgetberedningens bedömning i remissförslaget.                             

Beslutsunderlag                    

Kommunplan 2021-2023                            

Tjänsteskrivelse ekonomichef 2020-10-23      

Beslutsförslag                  

Kommunfullmäktige beslutar:                                                                                             

 

     -     att fastställa skattesatsen för 2021 till 23,21 %   

                                                 

     -     att fastställa nämndernas ramar enligt sammanställd Driftbudget     

           under kapitel 6:1 i Kommunplan 2021-2023 

                                                         

     -     att den del av anslaget som återfinns under ofördelat i sammanställd    

           Driftbudget under kapitel 6:1 i Kommunplan 2021-2023 läggs under  

           kommunstyrelsens finansförvaltning att fördela utifrån respektive     

           posts syfte 

     -     att kommunstyrelsen uppdras att inför budgetåret 2021 formulera   

           närmare anvisningar för nämndernas och förvaltningarnas fortsatta  

           arbete. Framtagandet av anvisningarna ska ske i dialog med berörda  

           nämnder. Syftet är att säkerställa ett likartat och samordnat arbetssätt  

           för få fram nuläge och önskat läge 2023, för kostnadsnivåer,  

           effektivitet, kvalitet samt politiska ambitionsnivåer. Anvisningarna                                  

           ska även innefatta vad som krävs för eventuell ändring/omfördelning  

           av befintliga budgetramar under året. Beslut om eventuell  

           ändringsbudget tas av kommunfullmäktige och kan endast lyftas 

           i samband med delårsuppföljningarna i mars och augusti  
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     -     att fastställa resultat-, finansierings- och balansbudget för perioden  

           2021-2023 under kapitel 6 i Kommunplan 2021-2023 

     -     att besluta om upplåning om maximalt 31,9 mkr under perioden  

           avseende finansiering av investeringar inom taxekollektivens    

           verksamheter (VA- och renhållning) samt maximalt 22,6 mkr  

           avseende skolrestaurang Haga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

KF 
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§ 135 Dnr 2020-000235 043 

Taxor och avgifter 2021 - Dals-Eds kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnderna ska i samband med budgetarbetet för 2021 behandla de taxor 

och avgifter som hör till respektive nämnds ansvarsområde.                              

Inför beredningen ska nämndernas taxeförslag sammanställas i ett samlat 

dokument för ökad enhetlighet och jämförbarhet med föregående års taxor 

och avgifter.    

Förslag från FOKUS-nämnden, socialnämnden samt kommunstyrelsens 

verksamhetsområden föreligger vid dagens sammanträde i ett samlat 

taxedokument.   

      

Beslutsunderlag 

Taxor och avgifter 2021 – Dals-Eds kommun 

      

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar för egen del att besluta i enlighet med 

föreslagna taxor och avgifter avseende kommunstyrelsens 

verksamhetsområden 

 

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige godkänner taxor och avgifter 2021 Dals-Eds 

kommun vilket innebär att besluta i enlighet med föreslagna taxor och 

avgifter avseende kommunstyrelsens verksamhetsområde, FOKUS-

nämndens verksamhetsområde samt socialnämndens 

verksamhetsområde.    

  

  

 

 

 

     

 

Expedieras till 

KF 
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§ 136 Dnr 2020-000236 006 

Sammanträdestider 2021 och kungörelse av 

kommunfullmäktiges sammanträden 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till sammanträdestider 2021 och kungörelse av kommunfullmäktiges 

sammanträden föreligger enligt följande: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott info, onsdag                                                   

24 februari, 17 mars, 21 april, 12 maj, 8 september, 20 oktober, 1 december  

Kommunstyrelsens arbetsutskott, onsdag                                                                     

20 januari, 10 februari, 10 mars, 14 april, 19 maj, 9 juni, 18 augusti, 22 

september, 13 oktober, 10 november  

Kommunstyrelsen, onsdag                                                                                           

3 februari, 3 mars, 31 mars, 28 april, 2 juni, 11 augusti, 1 september, 6 

oktober, 27 oktober, 24 november  

Kommunfullmäktige, onsdag                                                                                       

17 februari, 17 mars, 14 april, 12 maj, 16 juni, 25 augusti, 15 september, 20 

oktober, 10 november, 15 december  

      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare 2020-10-02   

      

Kommunstyrelsens beslut 

    -   Kommunstyrelsen beslutar godkänna ovanstående sammanträdestider  

        för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott samt  

        kommunstyrelsens arbetsutskott info, 2021 

Beslutsförslag                                                                                                      
    -  Kommunfullmäktige beslutar för sin del godkänna ovanstående  

       sammanträdestider 2021 samt att kungörelse av kommunfullmäktiges  

       sammanträden ska ske på kommunens hemsida och digital anslagstavla i  

       kommunhuset. 

      

Expedieras till 

KF 
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§ 137 Dnr 2020-000238 107 

Kallelse till årsmöte 30 oktober 2020 - Dalslands kanals 

vattenråd/vattenvårdsförbund  

Sammanfattning av ärendet 

Årsmöte för Dalslands Kanals Vattenråd/vattenvårdsförbund äger rum den 

30 oktober 2020 i Dals-Ed.  

 

Kommunstyrelsen har att utse kommunens representant till årsmötet. 

 

      

Beslutsunderlag 

Dagordning – Dalslands Kanals Vattenråd/Vattenvårdsförbund   

 

      

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att utse kommunstyrelsens ordförande till 

kommunens representant vid årsmöte 30 oktober 2020 avseende 

Dalslands kanalsVattenråd/Vattenvårdsförbund.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Dalslands kanalsVattenråd/Vattenvårdsförbund.  
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§ 138 Dnr 2020-000075 000 

Obesvarade motioner och medborgarförslag - 2020 

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.  

Inkom        Rubrik                                                                                                                    

200316      Motion – om att direktsända kommunfullmäktiges     

                      sammanträden                                                                

Ärendets gång                                                                                                                         

Motion har inkommit 2020-03-16 från Anders Bengtsson (SD) om att 

direktsända kommunfullmäktiges sammanträden direkt med rörlig bild och 

ljud på internet, lämpligen på kommunens hemsida. Motionen behandlas vid 

kommunfullmäktige 2020-03-18 och remitteras till kommunstyrelsen för 

beredning av förslag till motionssvar. Kommunstyrelsens arbetsutskott 

behandlar 2020-04-15 motionen och beslutar att uppdra till kommunchef att 

bereda motionen och återkomma med motionssvar. Kommunstyrelsens 

arbetsutskott ska behandla motionen 2020-11-11.                                                           

Inkom Rubrik                                                                                                       

200921 Motion - attraktiv kommun                                                           

Ärendets gång                                                                                                                

Motion har inkommit 2020-09-21 från Börje Holmqvist (S) om att göra 

Dals-Ed till en än mer attraktiv kommun. Motionen ska behandlas vid 

kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-21.                   

Inkom        Rubrik                                                                                                               

200115      Medborgarförslag - Ljudmiljö och hörselslingor i offentliga  

                      lokaler i Dals-Eds kommun                                                                                  

Ärendets gång                                                                                                         

Medborgarförslag inkom 2020-01-15 från Ingvar Johannesson enligt ovan 

och behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde som remitterar vidare 

till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott har 

därefter remitterat rubricerat medborgarförslag till 

samhällsbyggnadsförvaltningen för beredning. Kommunstyrelsens 

arbetsutskott behandlar medborgarförslaget 2020-10 14. 
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forts. § 138 

 

Inkom        Rubrik                                                                                                               

200424        Medborgarförslag - För utvecklat friluftsliv   

Ärendets gång                                                                         

Medborgarförslag inkom 2020-04-24 för ett bättre utvecklat friluftsliv i 

Dals-Eds kommun. Kommunfullmäktige remitterar 2020-05-13 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.  Kommunstyrelsens 

arbetsutskott beslutar 2020-06-10 att remittera medborgarförslaget till 

kommunledningskontoret för beredning av förslag till svar.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar medborgarförslaget 2020-11-11. 

 

Inkom        Rubrik                                                                                                               

200810        Medborgarförslag - Trafikhinder på Gamla Edsvägen    

                        mellan Hagaskolan och Sockenstugan 

Ärendets gång        

Medborgarförslag inkom 2020-08-10 som gäller trafikhinder på Gamla 

Edsvägen mellan Hagaskolan och Sockenstugan. Medborgarförslaget ska 

behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-09-16.  

 

Inkom        Rubrik                                                                                                               

200914        Medborgarförslag - En discgolf (frisbeegolf) bana vid    

                        Tavlans motionsområde                                                         
Ärendets gång        

Medborgarförslag inkom 2020-09-14 som gäller en discgolf (frisbeegolf) 

bana vid Tavlans motionsområde. Medborgarförslaget ska behandlas vid 

kommunfullmäktiges sammanträde 2020-09-16.  

 

Inkom        Rubrik      

200916           Medborgarförslag - Skatepark i Ed 

Ärendets gång 

Medborgarförslag inkom 2020-09-16 som gäller en skatepark i Ed. 

Medborgarförslaget ska behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde 

2020-09-16.      

Beslutsunderlag     

Tjänsteskrivelse – nämndsekreterare 2020-10-02 

 

Yrkande 

Carina Halmberg (S) yrkar på en återredovisning av tidigare motion från 

2013 gällande inventariebank . 

Propositionordning 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet enligt ovan och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet. 
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forts. § 138 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 

     -    Kommunstyrelsen beslutar att till nästa sammanträde den                      

          25 november 2020 återkomma med återredovisning av motionen  

          gällande inventariebank. 

 

      

Beslutsförslag                                                                                                         
     -   Kommunfullmäktige tar del av redovisningen enligt ovan och beslutar    

         att handläggningen ska fortsätta av samtliga redovisade motioner och  

         medborgarförslag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till                            

AMI-chef 

KF 
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§ 139 Dnr 2020-000021 280 

Medborgarförslag - Ljudmiljö och hörselslingor i offentliga 

lokaler i Dals-Eds kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag har inkommit 2020-01-15 om att genomföra en 

inventering av offentliga lokaler som används i samband med föreläsningar, 

konserter, möten och andra evenemang. Inventeringen bör också innehålla 

en nulägesbeskrivning samt förslag på åtgärder som kommer att vidtas för att 

förbättra tillgängligheten för personer med hörselnedsättning. 

Kommunfullmäktige beslutar 2020-02-19 § 6 att remittera rubricerat 

medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning.      

Samhällsbyggnadschef har tagit del av inlämnat medborgarförslag och i 

föreliggande tjänsteskrivelse görs bedömningen att kommunen har idag 

bland annat fungerande hörslingor i många av de lokaler som 

förslagsställaren omnämner i sin skrivelse, bland annat på biblioteket, 

Edsgärdet, Hagalid, Linden, Stallbacken, Utsikten samt Gamla Real. 

 

Det är någon eller möjligen några lokaler samt receptionen som inte har 

teknisk utrustning för att underlätta hörandet. Det är viktigt att kommunen 

bestämmer sig för vilka lokaler som skall användas till de beskrivna 

aktiviteterna. Stora salen på Utvecklingscenter är en lokal som inte har 

ljudslinga och som används nu mer än vanligt vid olika möten mm. Det kan 

finnas ett behov av att både se på behov av ljudförbättrande miljöer samt 

övrig teknisk utrustning i lokalerna, det kan med fördel samordnas samtidigt. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef 2020-10-07                        

Medborgarförslag Ljudmiljö och hörselslingor i offentliga lokaler                      

2020-01-15 

      

Kommunstyrelsens beslut 

     -  Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunens  

        fastighetsförvaltare att inventera de fastigheter som kan anses vara  

        offentliga lokaler och där det idag inte finns fungerande teknik för att  

        tillgodose gällande lagstiftning på området. Fastighetsförvaltaren  

        upprättar en lista på alla offentliga lokaler som beskriver statusen samt  

        även presenterar åtgärdsförslag för kommunstyrelsen för vidare dialog. 
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forts. § 139 

 

        Därefter remitteras ett förslag till verksamhetsansvariga för respektive   

        lokal, folkhälsoråd, pensionärsföreningar samt Hörselskadades 

        Riksförbund Dals-Ed för yttrande.  

        Beslut om insatser i berörda lokaler samt medel för detta beslutas i  

        kommunstyrelsen. 

 

     -   Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt Dataenheten att inventera övrig    

         teknisk utrustning förutom ljud. Och vid behov ta fram förslag på  

         utrustning för att även säkerställa god bild samt bra möjligheter för    

         distansuppkoppling i respektive lokal. 

      

Beslutsförslag 

     -   Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses besvarad  

         med hänvisning till Kommunstyrelsens beslut      

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till                    

IT-chef 

KF 
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§ 140 Dnr 2020-000245 330 

Underhåll av Järnvägsparken i Dals-Ed 

Sammanfattning av ärendet 

Området mellan Järnvägstationen och Tullhuset, den s.k. Järnvägsparken 

förfaller. Tomten ägs av Trafikverket och kommunens tjänstemän har vid 

flera tillfällen påpekat att skötsel i form av gräsklippning har upphört.               

Kommunen har ställt frågan om att få köpa marken men Trafikverket vill 

inte sälja utan erbjuder arrende.     

Kommunstrategen redogör i föreliggande tjänsteskrivelse för de svar som 

gavs efter kontakt med Trafikverkets markförvaltning 2019 gällande svar på 

frågan om skötsel av parken. Bedömning görs också om att området är av 

kulturhistoriskt värde då det tidigare var en viktig och attraktiv del av 

stationsområdet. Området kring stationen har i åratal varit starkt misskött 

med igenvuxet spårområde, dålig belysning och rostiga och fula 

kontaktledningsstolpar samt en gångtunnel som saknat allt underhåll och 

som innehöll en trappa som i praktiken satt stopp för alla som har det minsta 

rörelsehinder. Dals-Eds kommun har under lång tid verkat för att få till stånd 

en upprustning av området och genomförde 2019/2020 en total 

ombyggnation av busstation, byggde ny trappa och installerade hiss. Ett 

ansvar som vi menar egentligen ligger hos Trafikverket då trappa och 

gångtunnel ingår i stationsområdet, som ska vara framkomlighetsanpassat.                              

Kommunen har tvingats att teckna ett arrendekontrakt med Trafikverket för 

att överhuvudtaget kunna genomföra projektet.                                                   

Kommunen har även tvingats att betala för staket mot järnvägsspåren. De 

rostiga gamla kontaktledningsstolparna står kvar, trots att hela bandelen fått 

nya stolpar.                                                                                                                

Dals-Eds kommun menar att Trafikverket ska sköta och vårda sina tomter 

och finner det oacceptabelt att ytan Järnvägsparken saknar skötsel samt att 

kontaktledningsstolparna inte målas.                                                               

Kommunen ser fram emot en konstruktiv dialog i frågan.            

Beslutsunderlag     

Tjänsteskrivelse kommunstrateg 2020-10-07      

      

Kommunstyrelsens beslut 

    -   Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom tjänsteskrivelsen   

        och uppdrar åt kommunstrateg att initiera en dialog med  

        Trafikverket       

Expedieras till                          

trafikverket@trafikverket.se                       

Kommunstrateg 

mailto:trafikverket@trafikverket.se
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§ 141 Dnr 2020-000249 107 

Leaderområde - Framtidsbygder Dalsland, Årjäng och 

Munkedal - Programperiod 2021-2027 

Sammanfattning av ärendet 

Programperioden 2014-2020 är slut och processen är igång inför start av den 

nya programperioden 2021-2027 med Lokalt Ledd Utveckling.                     

En ny lokal utvecklingsstrategi arbetas fram i bred samverkan och en 

ansökan ska skrivas om att bilda leaderområde för den kommande perioden. 

Leaderkontoret är ett lokalt utvecklingskontor för kommuner, förenings- och 

näringsliv i samverkan – under kommande period planeras att förstärka det 

arbetet.                                                                                                 

Kommunernas intresse och medverkan är en förutsättning för att bilda 

leaderområde och gemensamt arbeta för bygdernas utveckling.                           

Därför behövs beslut av respektive kommunstyrelse gällande följande två 

frågor:  

1. Vill kommunen ingå i leaderområdet under åren 2021-2027?                                    

2. Kan kommunen avsätta oförändrat årligt anslag under övergångsperioden,  

    vilket senare regleras när kommande budget är identifierad och beviljad?  

Därutöver önskar representanter för Framtidsbygder Dalsland, Årjäng och 

Munkedal besöka varje kommunstyrelse för att rapportera och föra samtal 

om framtiden.            

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2020-10-14 § 154 att uppdra till 

kommunchef att bereda svar på frågorna inför nästa arbetsutskott                    

11 november 2020.  

                  

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Framtidsbygder Dalsland, Årjäng och Munkedal   

      

Kommunstyrelsens beslut 

     -   Kommunstyrelsen beslutar att bjuda in representanter för   

         Framtidsbygder Dalsland, Årjäng och Munkedal till sammanträdet den              

         25 november 2020      

 

   

    

Expedieras till 

Framtidsbygder Dalsland, Årjäng och Munkedal 
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§ 142 Dnr 9230  

Information till Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Ingen information lämnas. 
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§ 143 Dnr 14270  

Rapport från Kommunalförbunden 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande informerar om:  

Beslutsärenden som ska behandlas vid Fyrbodals kommunalförbunds 

direktionsmöte den 29 oktober 2020.  

-  Budget för 2021.                                                                                                   

-  Budget för tillväxtmedel 2021                                                            

-  Åtgärdsvalsstudier för väg 161 Uddevalla – Lysekil och väg E 45  

   Vänersborg – Mellerud.                                                                                  

Dessutom ska informeras om kommande infrastrukturplanering. 

 

Information lämnas också från sammanträde med direktionen för Dalslands 

Miljö- och energiförbund den 8 oktober 2020 om att 

-  Direktioner beslutar att fastställa förslag till taxor och avgifter för 2021  

   med oförändrade nivåer jämfört med 2020.                                        

-  Delårsrapport för 2020.                                     

-  Översyn/utvärdering av förbundets verksamhet: organisatorisk   

   uppbyggnad, roller, ansvarsfördelning ekonomi m.m.                  

-  Implementering av Hållbarhetskompass Dalsland i kommunernas och  

   förbundets hållbarhetsarbete. 
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§ 144 Dnr 39438  

Delegationsbeslut KS 2020-10-28 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av anmälda delegationsbeslut till 

dagens sammanträde.      
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forts. § 144 

 

Delegat 

 

Kommunkansliet 

                              

Kommunchef 

 

Stf. räddningschef 

 

Ekonomichef 

 

          

Samhällsbyggnadschef                  

                          

            

Kommunkansliet 

Beskrivning 

 

Delegationsbeslut 2020-122 - Parkeringstillstånd 13-2020. 

Delegationsbeslut 2020-121 - Fördelning av arbetsmiljöuppgifter   

med åtföljande ansvar för arbetsmiljön 2020. 

Delegationsbeslut 2020-120 - att fastighetsägaren själv får utföra                     

rengöring - Äng 4:15. 

Delegationsbeslut 2020-119 - Konvertering (omsättning) av lån med     

24 Mkr samt bilagor.            

Delegationsbeslut 2020-118 - Penninginsamling på offentliga platser 

i Dalsland 2020-10-24 - 2021-10-23 

Delegationsbeslut 2020-117 - Parkeringstillstånd 12 2020 
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§ 145 Dnr 39439  

Meddelande KS 2020-10-28 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen tar del av meddelanden enligt utskick till dagens 

sammanträde.  

      

 

 


