
MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 11 
 Sammanträdesdatum sida 
Kommunstyrelsen 2016-12-07 1(17)  
                                                                                                                                                                    
Tid och plats Onsdagen den 7 december 2016, klockan 08.30 – 12.30, i 

Bolstadsrummet 
Beslutande  
Ledamöter Tommy W Johansson (S) 

Christine Andersson (S) 
Thomas Hagman (S) 
Marianne Sand Wallin (S) 
Gunnar Karlsson (C) 
Peter Ljungdahl (C) 
Eva Pärsson (M) 
Daniel Jensen (KD) 
Pål Magnussen (V) 
Reine Hassel (SD) §§ 223-235 

 
Tjänstgörande ersättare Karin Fredman (L) för Sofia Falander (MP) §§ 223-235 
 
Övriga närvarande 
Ersättare Lisbeth Berglöv (KD) 

Michael Melby (S) 
Jörgen Eriksson (KIM) 

  
Tjänstemän Ingmar Johansson, kommunchef    

Ingrid Engqvist, chefssekreterare 
Anders Pettersson, kultur- och utbildningschef § 223 
Björn Lindquist, ekonomichef §§ 224-225 
Anders Asklund, socialchef § 225-227 
Dan Gunnardo, miljöchef § 228 
Magnus Olsson, samhällsbyggnadschef §§ 229-230 
Anna Granlund, utredare §§ 231-232 

Utses att justera  
Justerare Gunnar Karlsson (C) 
Ersättare Peter Ljungdahl (C) 
 
Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 8 december 2016, klockan 09.00 
 
Justerade paragrafer  §§ 222 - 235 
 
Underskrifter Sekreterare ..............................................................................................  
  Ingrid Engqvist 

 Ordförande .............................................................................................................................................. 
  Tommy W Johansson  

 Justerande .............................................................................................................................................. 
 Gunnar Karlsson 

 
 ANSLAG/BEVIS   

Protokollet är justerat.  Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 2016-12-07 

 
Datum då anslaget sätts upp 2016-12-08   

 
Datum då anslaget tas ned 2016-12-30 
  
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 
Underskrift ........................................................................................................ 

 Ingrid Engqvist 

  Utdragsbestyrkande 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsen 2016-12-07 2
  
 
 
 
 
 
Innehållsförteckning 

 

§ 222  Studiebesök på Håveruds asylboende 3 

§ 223  Studiebesök på Tallåsens förskola 4 

§ 224  Finanspolicy för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, revidering 5 

§ 225  Aktuella asyl-, flykting- och integrationsfrågor 6 

§ 226  Svar på skrivelsen Vårdkvalité i Dalsland - förslag till nyttjande av 
Dalslands sjukhus i Bäckefors (DSB) för medicinskt färdigbehandlade och 
svårt sjuka 

7 

§ 227  Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag 
om service till funktionshindrade (LSS) - kvartal 3/2016 

9 

§ 228  Dalslands miljö- och energinämnds taxor och avgifter för 2017 10 

§ 229  Finansiering av tjänsten Fixar-Malte i Melleruds kommun 11 

§ 230  Köp av skolmodul för klassrum vid Nordalsskolan 12 

§ 231  Svar på motion om ändring av kommunens regelverk för rätt till 
barnomsorg 

13 

§ 232  Svar på medborgarförslag om ytterligare en hundlatrin i Gerdsrud 14 

§ 233  Redovisning av delegeringsbeslut 15 

§ 234  Anmälan 16 

§ 235  Aktuella frågor 17 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsen 2016-12-07 3
  
 
 
 
 
 

§ 222  
 
Studiebesök på Håveruds asylboende 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen besöker Håveruds asylboende 
för att få information om verksamheterna. 
   

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 223    
 
Studiebesök på Tallåsens förskola 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ledamöter, kommunchefen och kultur- och utbildningschefen 
besöker Tallåsens förskola för att få information om verksamheten. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 224 Dnr KS 2016/552.003   
 
Finanspolicy för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, 
revidering 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad finanspolicy för Norra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Direktionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har den 17 november 
2016, § 48, tagit beslut om att fastställa reviderad finanspolicy för förbundet.  
Finanspolicyn har lämnats över till medlemskommunerna för antagande av 
respektive kommunfullmäktige. 

Förändringarna består i huvudsak av en anpassning av namn till nuvarande 
bemanning och organisation, samt en anpassning till dagens språkbruk. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till reviderad finanspolicy för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2016-12-06, § 439. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad finanspolicy för Norra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 225    
 
Aktuella asyl-, flykting- och integrationsfrågor 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Socialchefen, kultur- och utbildningschefen, ekonomichefen och kommunchefen 
informerar om aktuella asyl-, flykting- och integrationsfrågor:  

• HVB-boendet Spera 
Boendet avvecklas från och med 16 december och de kvarvarande 
ensamkommande ungdomarna flyttas över till boendet Blåklinten. 
Några lägenheter på Spera kommer bl.a. att hyras ut till kommunplacerade 
migranter. Omförhandling av avtal har skett med externa ägaren för att  
minska kostnaderna. Elva av personalen har varslats. Några har fått andra 
arbeten inom kommunen och någon har slutat.  

• Ansvar för arbetsmarknadsåtgärder/projekt 
Vid arbetsutskottets sammanträde den 20 december kommer administrative 
chefen att redovisa vad som är kommunens respektive arbetsförmedlingens 
ansvar när det gäller migranter m.m. Träff med arbetsförmedlingens chef den 12 
december. 

• Elevtalet 
Mätning den 15:e varje månad av antalet elever i grundskolan. Totala antalet är 
oförändrat (1 044) sedan senaste mätningen. Minskning av antal elever inom 
gymnasiet (190). Totalt 360 Vuxenstuderande i november. Minskningen beror på 
att de gått över till Grundvux. 

• Språkstödjare 
Språkstödjare och språkassistenter har anställts för att hjälpa elever. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 226 Dnr KS 2016/481.730   
 
Svar på skrivelsen Vårdkvalité i Dalsland - förslag till 
nyttjande av Dalslands sjukhus i Bäckefors (DSB) för 
medicinskt färdigbehandlade och svårt sjuka 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. avstyrka förslag från Kommittén för Dalslands sjukhus om samverkan med 
Praktikertjänst om nyttjande av platser för medicinskt färdigbehandlade  
och palliativ vård. 

2. fortsätta diskussioner med Fyrbodals kommunalförbund och Västra 
Götalandsregionen i syfte att stärka det mellankommunala samarbetet  
runt utskrivningsklara patienter och korttidsplatser. 

 
Sammanfattning av ärendet  

Kommittén för Dalslands sjukhus förslår i skrivelse ställd till Dalslandskommunerna 
och Vänersborgs kommun att överlägga med Praktikertjänst om förslag till 
nyttjande av Dalslands sjukhus för vård av medicinskt färdigbehandlade och svårt 
sjuka. 

Kommittén för Dalslands sjukhus framför behovet av omvårdnad och rehabilitering 
för medicinskt färdigbehandlade kombinerad med rehabilitering i olika former samt 
för personer i behov av palliativ vård.  

Dalslands sjukhus skall enligt förslaget erbjuda omvårdnad som en ”mellanstation” 
innan hemgång till respektive kommun. Verksamheten ska bedrivas i nära 
samverkan mellan Dalslandskommunerna och Praktikertjänst. Lämpliga lokaler  
för ändamålet finns att tillgå samt tillgång till varmbassäng och närhet till 
vård/jourcentral.  

Skrivelsen har den 13 oktober 2016 lämnats över till socialnämnden för yttrande  
till kommunstyrelsen.  

Socialnämnden har den 31 oktober 2016, § 85, avstyrkt förslaget om samverkan 
mellan kommunerna och praktikertjänst om nyttjande av platser för medicinskt 
färdigbehandlade och palliativ vård. Socialnämnden beslutade vidare att för egen 
del att ta upp en dialog om platser och framtida behov med närliggande 
kommuner.  
 
Beslutsunderlag  

• Skrivelse från Kommittén för Dalslands sjukhus.  
• Socialnämndens beslut 2016-10-31, 85.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-11-22, § 426. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Gunnar Karlsson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. avstyrka förslag från Kommittén för Dalslands sjukhus om samverkan med 
Praktikertjänst om nyttjande av platser för medicinskt färdigbehandlade  
och palliativ vård. 

2. fortsätta diskussioner med Fyrbodals kommunalförbund och Västra 
Götalandsregionen i syfte att stärka det mellankommunala samarbetet  
runt utskrivningsklara patienter och korttidsplatser. 

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Kommittén för Dalslands sjukhus 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 227 Dnr KS 2016/207.013   
 
Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 
(SoL) och lag om service till funktionshindrade (LSS) -  
kvartal 3/2016 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom  
tre månader (kvartal 3/2016).  
 
Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden ska anmäla gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader 
från beslutsdatum till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rapporteringen 
avser också avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre 
månader från datum för avbrott. Rapporteringen till IVO sker kvartalsvis. 

För tredje kvartalet 2016 har två ej verkställda beslut inrapporterats till IVO.  
Ett ärende avser kontaktperson enligt LSS. Orsaken är att lämplig personal/ 
uppdragstagare saknas. Det andra ärendet gäller plats i särskilt boende enligt  
SoL. Detta beslut verkställdes den 28 oktober 2016. 

För tredje kvartalet har rapportering till IVO avslutats i fyra tidigare ärenden. 
Orsaken är att besluten verkställts eller ansökan återtagits. 

Per den 31 oktober 2016 har kommunen för närvarande två stycken ej verkställda 
beslut inom 3 månader efter gynnande beslut. De avser kontaktperson varav den 
ena utifrån LSS och det andra enligt SoL (kvartal 4). Samtliga ärenden om särskilt 
boende är avslutade. 
 
Beslutsunderlag 
• Socialnämndens beslut 2016-10-31, § 83, med tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-11-22, § 427. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom  
tre månader (kvartal 3/2016).  
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 228 Dnr KS 2016/528.041   
 
Dalslands miljö- och energinämnds taxor och avgifter för 2017 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun antar Dalslands miljö-  
och energinämnds taxor och avgifter för 2017 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Direktionen för Dalslandskommunernas kommunalförbund har den 27 oktober 
2016, § 61, beslutat att rekommendera kommunfullmäktige i kommunerna 
Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda och Mellerud att fastställa taxor och avgifter  
för Dalslands miljönämnds verksamhet enligt följande:   

• Dalslands miljö- och energinämnds taxa enligt miljöbalken 2017. 

• Dalslands miljö- och energinämnds taxa för prövning och tillsyn inom 
livsmedelslagstiftningens område 2017. 

• Dalslands miljö- och energinämnds taxa för tillsyn inom 
strålskyddslagstiftningens område 2017. 

• Dalslands miljö- och energinämnds taxa för kontroll enligt lagen om  
handel med vissa receptfria läkemedel 2017. 

 
Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse med förslag till taxor och avgifter för 2017. 
• Dalslands miljönämnds beslut 2016-09-29, § 72. 
• Dalslandskommunernas kommunalförbunds beslut 2016-10-27, § 61. 
• Arbetsutskottets beslut 2016-11-22, § 425. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun antar Dalslands miljö- och 
energinämnds taxor och avgifter för 2017 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

 
 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 229 Dnr KS 2016/122.737   
 
Finansiering av tjänsten Fixar-Malte i Melleruds kommun 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att  

1. fortsätta med tjänsten Fixar-Malte i Melleruds kommun. 

2. finansiering av tjänsten på 150 tkr sker inom kommunstyrelsens avsatta  
medel för 2017. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige biföll den 17 december 2015, § 135, en motion kostnadsfri 
fixartjänst i Melleruds kommun som ett pilotprojekt under perioden 2015-01-01--
06-30. Målgruppen är personer som fyllt 67 år och äldre. En utvärdering av 
projektet skulle ske efter försöksperiodens utgång.  

Syftet är att förebygga fallolyckor i det egna hemmet. Uppdragen är begränsade 
och är av enklare karaktär. Fixartjänsten är en avgiftsfri service men var och en får 
själv stå för eventuella materialkostnader. Tjänsten ska kunna utföras av en person 
och inte kräva yrkeskunnig hantverkare. I samband med besök i hemmet ger även 
Fixar-Malte vid behov råd om fall- och brandsäkerhetsförbättringar. 

Kommunstyrelsen beslutade den 8 juni 2016, § 101, att fastställa riktlinjer för 
tjänsten Fixar-Malte i Melleruds kommun och att verksamhet skulle starta från och 
med den 1 augusti 2016. 

Kostnaden är beräknad till 150 tkr. Eftersom denna service ska permanentas så bör 
beslut tas om en finansiering för 2017. 
 
Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.  
• Riktlinjer för Fixar-Malte i Melleruds kommun. 
• Arbetsutskottets beslut 2016-11-22, § 432. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. fortsätta med tjänsten Fixar-Malte i Melleruds kommun. 

2. finansiering av tjänsten på 150 tkr sker inom kommunstyrelsens avsatta  
medel för 2017. 

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadschefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 230 Dnr KS 2016/540.057 
 
Köp av skolmodul för klassrum vid Nordalsskolan  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. Melleruds kommun köper skolmodul för att klara Nordalsskolans ökade 
lokalbehov. 

2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att genomföra köpet.   

3. finansiering sker genom en omfördelning av investeringsbudget för  
2017 med 3,2 Mnkr.  

 
Sammanfattning av ärendet  

Under de kommande tre läsåren kommer Nordalsskolan få ett ökat elevantal. 
Fagerlidsskolan har under senaste året ökat från 96 till 120 elever (asylelever  
ej medräknade). Denna elevökning kommer att medföra ett ökat elevtal och 
lokalbehov då Fagerlidsskolans elever alltid börjat på Nordalsskolan från och  
med årskurs 4. För närvarande visar elevprognosen ingen minskning av  
asylelever men däremot stabilt hög nivå.  

Kommunchefen redogör för kultur- och utbildningsnämndens elevprognos och 
lokalbehov för perioden 2017-2022. Behov finns att av ytterligare moduler  
för att möta behovet av lokaler vid Nordalsskolan. 
 
Beslutsunderlag 

• Kultur- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2016-12-06, § 445. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. Melleruds kommun köper skolmodul för att klara Nordalsskolans ökade 
lokalbehov. 

2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att genomföra köpet.   

3. finansiering sker genom en omfördelning av investeringsbudget för 2017  
med 3,2 Mnkr.    

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 231 Dnr KS 2016/444.710   
 
Svar på motion om ändring av kommunens regelverk för rätt 
till barnomsorg 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige anser motion om ändring av kommunens regelverk för rätt  
till barnomsorg som besvarad. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Jörgen Eriksson (KIM) föreslår i en motion den 1 september 2016 att Melleruds 
kommun ändrar reglerna för rätt till barnomsorg med följande tillägg: 

Vid gemensam vårdnad och växelvis boende hos båda vårdnadshavarna har barnet 
rätt att vistas inom barnomsorgen utifrån den vårdnadshavares behov av omsorg 
där barnet för tillfället vistas. 

Bakgrunden är att med dagens regler har inte ett barn rätt till barnomsorg om 
någon av föräldrarna är ledig. 

Sedan rubricerad motion inkommit har Kultur- och utbildningsnämnden beslutat om 
ett förtydligande av reglerna för vistelsetider i kommunens förskolor, pedagogisk 
omsorg och fritidshem. Förtydligandet ligger i linje med motionen och innebär att 
det är möjligt att vid specifika fall lyfta en diskussion om semester med 
förskolechefen, jämfört med tidigare där detta inte varit möjligt. Förslaget är därför 
att anse motion om ändring av kommunens regelverk för rätt till barnomsorg som 
besvarad. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion. 
• Kultur- och fritidsförvaltningens information till föräldrar om förskola,  

pedagogisk omsorg och fritidshem i Melleruds kommun,  
• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2016-09-26, § 80. 
• Arbetsutskottets beslut 2016-12-06, § 446. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige anser motion om ändring av kommunens regelverk för rätt  
till barnomsorg som besvarad. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 232 Dnr KS 2016/425.313   
 
Svar på medborgarförslag om ytterligare en hundlatrin  
i Gerdsrud 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen anser medborgarförslag om ytterligare en hundlatrin i  
Gerdserud som besvarat. 

Sammanfattning av ärendet 

Ingvar Lisius, Mellerud, föreslår i ett medborgarförslag att Melleruds kommun  
sätter upp ytterligare en hundlatrin i Gerdserud vid fartbegränsningsstolparna i 
södra infarten till Mellerud. 

Melleruds kommun vill att medborgare och besökare ska kunna vara ute och röra 
på sig, med och utan hund, utmed kommunens vägar och gång-/cykelvägar. 

Eftersom Samhällsbyggnadsförvaltningen redan har planerat för att sätta upp en 
hundlatrin/papperskorg söder om informationsplatsen belägen vid södra infarten till 
Mellerud, vid gång- och cykelvägen som går mot Skräcklan, bör medborgarförslaget 
anses som besvarat. 

Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag.  
• Kommunstyrelseförvaltningens förslag till svar på medborgarförslaget.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-11-22, § 435.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen anser medborgarförslag om ytterligare en hundlatrin i  
Gerdserud som besvarat. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Ingvar Lisius, Mellerud 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 233    
 
Redovisning av delegeringsbeslut 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av nedanstående delegeringsbeslut. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har överlåtit viss beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande och 
tjänstemän enligt gällande delegeringsregler. Besluten ska anmälas till kommun-
styrelsen varje månad. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får 
ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot kan kommunstyrelsen 
återkalla delegering.  

Följande delegeringsbeslut redovisas vid dagens sammanträde: 
 
B - PERSONALÄRENDEN  
 
B 4 Tillsvidareanställningar  
4.6 Tillsvidareanställning övrig personal § 3/2016 
 
F - KOMMUNKONTORET  
22.1 Öppethållande § 1/2016  
 
H - MEDBORGARKONTORET  
 
H 24 Färdtjänstärenden  
24.1 Färdtjänst (Lagen om färdtjänst,  § 10/2016 

SFS 1997:736)  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av 
nedanstående delegeringsbeslut. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 234  
   
Anmälan 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

• Finansiell rapport per 2016-10-31. Dnr KS 2016/81.042 

• Protokoll från Dalslands Miljönämnds möte den 3 november 2016.  

• Byggnadsnämnden beslutade den 23 november 2016, § 201, att bevilja  
strandskyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser  
strandskyddsdispens för ersättning/nybyggnad av ekonomibyggnad på 
fastigheten Backeliane 1:1. Dnr 2016.299.226. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 23 november 2016, § 202, att bevilja  
strandskyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser  
strandskyddsdispens för tillbyggnad av komplementbyggnad på fastigheten 
Svankila 1:77. Dnr 2016.301.226. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 23 november 2016, § 213, att bevilja  
strandskyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser  
strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten 
Sunnanå 1:5. Dnr 2016.318.226. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 235  
   
Aktuella frågor 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor:  

• Rekrytering av socialchef 
Tretton sökande till tjänsten. Sex har intervjuats den 29/11. En av dessa  
har därefter testats och resultatet är positivt. Diskussioner har förts och  
besked kommer i nästa vecka. 

• Rekrytering av controller 
Arton sökande till tjänsten. Två har kallats till intervju i nästa vecka. 

• Rekrytering av marknads- och näringslivsansvarig 
Nitton sökande till tjänsten. Några kommer att kallas till intervju innan jul. 

• Anställning av handläggare 
Ny handläggare har anställts på plan- och byggenheten från och med  
16 december 2016. 

• Fiberutbyggnad 
Jörgen Eriksson (KIM) frågar om vad som händer med fiberutbyggnad i Erikstad? 
Kommunchefen lämnar en aktuell information och kommer att kontakta 
kommunens fiberlots i frågan. 

• Kommunfullmäktiges julbord 
Årets julbord kommer att vara i Rådarestaurangen den 21 december. Inbjudan 
kommer att skickas ut. 

• Tingshusets renovering 
Arbetsutskottet gjorde studiebesök i den pågående renoveringen i Tingshuset. 

• Föreläsning av Paolo Roberto 
En föreläsning av Paolo Roberto i Kulturbruket den 19 januari 2017 för 
kommunanställda och förtroendevalda. 

• Kommunens personalfest 
Kommunens personalfest går av stapeln i Rådahallen den 27 januari 2017. 
Biljetter finns till försäljning på Medborgarkontoret till i början av januari. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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