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§ 17 Dnr KS 2016/39.046   
 
Permutation av Skolfonden i Melleruds kommun  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ansöka om permutation av Skolfondens 
kapitalföreskrift hos Kammarkollegiet, så att hela kapitalet blir utdelningsbart.  
 
Sammanfattning av ärendet  

Kultur- och utbildningsförvaltningen förvaltar några kommunala fonder, varav 
Skolfonden är en av dem. Skolfonden är en sammanslagning av 15 fonder och kan 
användas till den obligatoriska skolan som bidrag till exkursioner, föreläsningar, 
lägerskolor, skolavslutningar, studieresor, teaterverksamhet, vänortsutbyte eller 
andra aktiviteter inom skolans ram, vilka inte täcks av utdebiterade medel.  

Den årliga utdelningen av Skolfonden är låg och förvaltningen vill med anledning av 
detta ansöka om tillstånd hos Kammarkollegiet för permutation av Skolfonden. 

Permutation innebär att föreskrifterna för fonden får ändras och förvaltningen kan 
då få möjlighet att ge en högre utdelning av fonden varje år.  

Vid 2014 års bokslut var summan av stiftelsekapital och skulder 262 094 kronor. 

Kultur- och utbildningsnämndens fattade beslut i ärendet 2015-08-26. 
Kammarkollegiet kräver dock att kommunens beslut om permutation fattas av 
kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag  

• Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse 2015-08-19. 
• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2015-08-26.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-01-26, § 17. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att ansöka om permutation av Skolfondens 
kapitalföreskrift hos Kammarkollegiet, så att hela kapitalet blir utdelningsbart. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 18    
 
Aktuella asyl-, flykting- och integrationsfrågor 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

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

• Mottagande i Melleruds kommun, i Fyrbodal och i Västra Götaland 
Administrativa chefen redovisar statistik och prognoser. 

• Ensamkommande barn och ungdomar 
Information om besök på boendena Spera och Blåklinten. Behov av ytterligare 
boenden om fler placeras i kommunen. 

• Förskola och skola 
Högt tryck på förskolan. Planer på att hyra in moduler. Uppfräschning av lokaler  
i Åsensbruk och Dals Rostock som kan tas i anspråk. Uppstart av förberedelse-
klasser och SFI i olika lokaler. 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 19 Dnr KS 2016/23.133   
 
Överenskommelse med Migrationsverket om anordnande av 
boende för asylsökande ensamkommande barn utan legal 
vårdnadshavare i Sverige s.k. ensamkommande barn 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen i Mellerud tecknar överenskommelse med Migrationsverket  
om att förbinda sig att med stöd av 2 § lag (1994:137) om mottagande av 
asylsökande m.fl. (LMA) anordna boende för ensamkommande barn. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Melleruds kommun har under en följd av år tecknat överenskommelser om 
mottagande av ensamkommande asylsökande barn. Behovet av platser har 
ständigt ökat med anledning av situationen i världen. Den senaste 
överenskommelsen tecknades i januari 2015 och avsåg 9 platser asyl samt 18 
platser för ungdomar med permanent uppehållstillstånd. Flyktingströmmen till bl.a. 
Sverige har ökat kraftigt under sommaren och hösten och prognoserna pekar mot 
en fortsatt hög nivå även för 2016. För att sprida barnen över landet i en bra 
fördelning har man tagit fram fördelningstal. För Melleruds del 2016 är siffran 53. 
För 2015 var den 9. 
 
Beslutsunderlag 

• Migrationsverkets förslag till övergripande överenskommelse. 
• Migrationsverkets förslag till överenskommelse om asylplatser. 
• Socialchefens tjänsteskrivelse 2015-12-30. 
• Socialnämndens beslut 2016-01-19, § 2. 
• Arbetsutskottets beslut 2016-01-26, § 19. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen i Mellerud tecknar överenskommelse med Migrationsverket  
om att förbinda sig att med stöd av 2 § lag (1994:137) om mottagande av 
asylsökande m.fl. (LMA) anordna boende för ensamkommande barn. 
 
Beslutsgång 

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

Migrationsverket 
Socialnämnden 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 20 Dnr KS 2016/51.045   
 
Förlängning av lån till Dalslands Konsthall och museum 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att förlänga befintligt lån på 500 tkr till Dalslands 
Konsthall och museum med tre år till och med 2018-12-31. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Melleruds kommun har lånat ut 500 tkr till Dalslands konsthall och museum.  
Den 20 november 2011, § 177, beslutade kommunstyrelsen senast om en 
förlängning av detta lån. 

Ekonomichefen lämnar aktuell rapport för kommunens lån till stiftelsen.  
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2016-01-26, § 23. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen beslutar att förlänga befintligt lån på 500 tkr till Dalslands 
Konsthall och museum med tre år till och med 2018-12-31. 
 
Beslutsgång 

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

Dalslands konsthall och museum 
Ekonomichefen 
 

 
   
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 21 Dnr KS 2016/3.047 
   
Extra statsbidrag 2016 med anledning av kommunens 
flyktingmottagande 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fördela statsbidraget på 30,7 mnkr enligt följande: 

1. 20,13 mnkr  Ny- och ombyggnationer 
2. 700 tkr  Belysning av gång- och cykelväg runt golfbanan 
3. 500 tkr Föreningsbidrag för föreningar som arbetar med integration 
4. 800 tkr Framtagning av detaljplaner 
5. 8,57 mnkr Förstärkning av etableringsbidraget 
 
Sammanfattning av ärendet 

För att hantera den rådande flyktingsituationen med ett stort antal asylsökande och 
minska trycket på den kommunala ekonomin har regeringen den 9 december 2015 
beslutat om ett tillfälligt stöd om sammanlagt 9,8 mdkr kronor till kommuner och 
landsting/regioner.  

Stödet fördelas med 8,33 mdkr till kommunerna och 1,47 mdkr till landstingen/ 
regionerna. Fördelningen är baserad på utfallet av statsbidrag till kommer 
respektive landsting/regioner för mottagande av asylsökande och nyanlända.  

Det tillfälliga stödet utbetalades som ett generellt statsbidrag i slutet av 2015, men 
ska täcka kostnader som kan förväntas uppstå 2016. Melleruds kommuns andel är 
30,7 mnkr. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-02-02. 
• Arbetsutskottets beslut 2016-0-209, § 32. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M) och Gunnar Karlsson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt 
följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att fördela statsbidraget på 30,7 mnkr enligt följande: 

1. 20,13 mnkr  Ny- och ombyggnationer 
2. 700 tkr  Belysning av gång- och cykelväg runt golfbanan 
3. 500 tkr Föreningsbidrag för föreningar som arbetar med integration 
4. 800 tkr Framtagning av detaljplaner 
5. 8,57 mnkr Förstärkning av etableringsbidraget 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 22  
 
Information om Vård och omsorg 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Sektorchefen för Vård och omsorg lämnar en aktuell information om verksamheten: 

• Budget 2016 
Budgeten inkluderar 149 boendeplatser. 

• Så går ett ärende till 
Anmälan/ansökan. Utredning (hembesök, vårdplanering). Dokumentation. 
Beslut. Verkställighet – planering. Ankomstsamtal – levnadsberättelse. 
Genomförandeplan (delaktighet). Uppföljning – eventuellt nytt beslut. 

• Särskilda boenden 
Information om bemanning, antal platser m.m. - Kroppefjällshemmet. 
Skållerudshemmet. Fagerlids gruppboende. Fagerlidshemmet. Bergs boende. 

• Hemsjukvård/Rehabteam 
Information om bemanning, antal patienter m.m.  

• Hemvården 
Information om bemanning, antal vårdtagare, antal trygghetslarm,  
insatser m.m. - Centrum, Skållerud och Kroppefjäll. 

• Sektor för Vård och omsorg 
Organisation och arbetssätt. 

• Biståndsenheten 
Information om antal beslut, lagstiftning/vägledande bestämmelser m.m. 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 23 Dnr KS 2015/608.286   
 
Byggnation av särskilt boende på Ängenäs i Mellerud 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram  
en ny detaljplan för Ängenäs i Mellerud, kvarteren Jupiter och Mars, för att 
möjliggöra byggande av ett särskilt boende i området. Planen ska vara antagen 
senast den 31 december 2016.  
 
Reservationer och särskilda uttalanden 

Daniel Jensen (KD), Lisbeth Berglöv (KD) och Jörgen Eriksson (KIM) reserverar  
sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Det finns två särskilda boende, Bergs och Kroppefjäll, som inte håller den standard 
som idag ställs på särskilda boenden. Under många år har det diskuterats en 
förändring av lokalerna. Ska de renoveras eller ska det vara nybyggnation och om 
det ska vara nybyggnation - var ska det nya särskilda boendet i så fall ligga? 

Den 21 april 2015 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att tillsätta en 
arbetsgrupp bestående av kommunchef, socialchef, sektorchef för vård och omsorg 
och samhällsbyggnadschef. Arbetsgruppens uppgift var att ta fram beslutsunderlag 
för: 

• Lokalisering av särskilt boende. 
• Bygga nytt eller bygga till. 
• Var ska korttidsplatser och rehab lokaliseras 
• Förslagen skulle redovisas den 20 oktober 2015 i KSAU. 

Arbetsgruppen har presenterat lokaliserings- och planeringsutredningen vid 
arbetsutskottets sammanträde den 20 oktober 2015, vid socialnämndens 
sammanträde den 27 oktober och vid kommunstyrelsens sammanträde den  
4 november 2015. Vidare har arbetsgruppen informerat Kommunala pensionärs-
rådet och Melleruds Demensförening i samband med sammanträdet den  
18 november 2015. De partier som önskat så har fått presentation av utredningen 
vid respektive gruppmöten. 

Kommunstyrelsen beslutade den 2 december 2015, § 223, att  

1. ge kommunchefen, socialchefen och samhällsbyggnadschefen i uppdrag att  
ta fram handlingar för att kunna ta beslut om byggnation av ett nytt särskilt 
boende med 45 platser. Underlaget ska vara klart, så att en upphandling är 
möjlig att genomföra från och med januari 2017 och med byggstart i augusti 
2017. 

2. ge byggnadsnämnden i uppdrag att se över detaljplanen för Ängenäs alternativt  
kvarteret Ugglan så att en byggnation av ett särskilt boende är möjlig. Planen 
ska vara antagen senast den 31 december 2016. Det är viktigt att det görs 
geotekniska undersökningar snarast. Redovisning av de geotekniska under-
sökningarna ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 26 januari 2016. 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsen 2016-02-10 10
  
 
 
 
 
 

3. i uppdraget ingår också att se över på vilket sätt Bergs lokaler måste förändras, 
så att de anpassas till nya verksamheter. Arbete ska göras i nära samarbete 
med Melleruds Bostäders VD. I uppdraget ingår också att se över på vilka sätt 
Kroppefjällshemmet kan användas från och med 2018. 

Projektingenjören presenterar genomförd geoteknisk undersökning. 
 
Beslutsunderlag 

• PM med geoteknisk undersökning. 
• Arbetsutskottets beslut 2016-02-09, § 34. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S) och Gunnar Karlsson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag 
enligt följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att ge byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en ny 
detaljplan för Ängenäs i Mellerud, kvarteren Jupiter och Mars, för att möjliggöra 
byggande av ett särskilt boende i området. Planen ska vara antagen senast den 31 
december 2016.  

Daniel Jensen (KD) och Jörgen Eriksson (KIM): Kommunstyrelsen ger byggnads-
nämnden i uppdrag att genomföra en smärre översyn av hela detaljplanen för 
Ängenäs.  

 
Beslutsgång 1 

Ordförande frågar på Tommy W Johanssons förslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detta. 
 
Beslutsgång 2 

Ordförande frågar på Daniel Jensens m.fl. tilläggsförslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår detta. 
 
Beslutet skickas till 

Byggnadsnämnden 
Socialnämnden  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 24 Dnr KS 2015/376.288   
 
Översyn och upprustning av Tingshusets lokaler – 
upphandling och omdisponering av investeringsbudget 2016 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. ge kommunchefen i uppdrag att upphandla en de olika delarna i  
upprustning av Tingshusets lokaler. 

2. omdisponera investeringsbudgeten för 2016 med 2,2 mnkr. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige biföll den 17 juni 2015 en motion om en genomgripande 
översyn och upprustning av Tingshusets lokaler och gav kommunstyrelsen i 
uppdrag att verkställa beslutet. 

Arbetsutskottet gav den 11 augusti 2015, 242, kommunchefen i uppdrag att 
genomföra en översyn och ge förslag på upprustning av Tingshusets lokaler.  

Arbetsutskottet gav den 15 december 2015, § 394, kommunchefen i uppdrag att ta 
fram en reviderad ekonomisk kalkyl för en översyn och upprustning av Tingshusets 
lokaler med planerad projektstart under 2016. Redovisning av uppdraget ska ske 
vid arbetsutskottets sammanträde den 26 januari 2016. 

Samhällsbyggnadschefen och fastighetschefen presenterar kostnadskalkyl. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2016-02-09, § 33. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. ge kommunchefen i uppdrag att upphandla en de olika delarna i  
upprustning av Tingshusets lokaler. 

2. omdisponera investeringsbudgeten för 2016 med 2,2 mnkr. 
 
Beslutsgång  

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 25 Dnr KS 2016/57.214 
 
Ändring av stadsplan för kvarteret Klacken m.fl. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta ändring av stadsplan för kvarteret  
Klacken m.fl.  
 
Sammanfattning av ärendet  

Byggnadsnämnden beslutade den 21 oktober 2015 att ge förvaltningen i uppdrag 
att samråda förslaget om planändring av stadsplanen för kv. Klacken m.fl. med 
berörda sakägare.  

Syftet med ändringen är att anpassa gällande stadsplan till dagens behov. I dag 
finns behov av att bygga större produktions- och framförallt förrådsutrymmen för 
den befintliga småindustrin på området. Ändringen föreslås ge en ökad byggrätt 
från högst en tredjedel av tomtarean till högst 50 % av tomtarean.  

Sakägare och övrigt berörda har tagit del av ändringen och har under perioden  
23 november till 14 december 2015 beretts tillfälle att yttra sig. Under samråds-
tiden har fem yttranden inkommit vilka sammanställts i bifogat utlåtande.  
 
Beslutsunderlag  

• Stadsplan för kv. Klacken m.fl. fastställd 1985-04-18, gällande kvarteret Sulan 
och del av kvarteren Lästen och Klacken.  

• Förslag till ändring av stadsplan för kv. Klacken m.fl.  
• Utlåtande avseende samråd för ändring av stadsplan för kv. Klacken m.fl.  
• Byggnadsnämndens beslut 2016-01-27, § 1. 
• Arbetsutskottets beslut 2016-02-09, § 36. 
   
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att anta ändring av stadsplan för kvarteret  
Klacken m.fl.  
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 26 Dnr KS 2016/62.408   
 

Remissvar om tillämpning av EU:s varuförordning 2015 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen meddelar Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten  
och Sveriges Livsmedelsverk att Melleruds kommun inte har fattat några beslut 
enligt EU:s  varuförordning under 2015.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Sverige har skyldighet att årligen rapportera till Europeiska Kommissionen om hur 
svenska myndigheter tillämpat EU:s varuförordning under det gångna året. 

Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges Livsmedelsverk  
har översänt var sin remiss till Melleruds kommun där man vill veta om  
kommunen tillämpat EU:s varuförordning under 2015. 

Dalslands miljönämnd som verkar som tillsynsmyndighet inom miljö- och 
livsmedelsområdet för kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och  
Mellerud har inte tillämpat varuförordningen under 2015 inom sitt ansvarsområde. 
 
Beslutsunderlag 

• Remiss från Naturvårdsverket  
• Remiss från Havs- och vattenmyndigheten 
• Remiss från Sveriges Livsmedelverk 
• Meddelande från chefen för Dalslands miljökontor 
• Arbetsutskottets beslut 2016-02-09, § 49. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen meddelar Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och 
Sveriges Livsmedelsverk att Melleruds kommun inte har fattat några beslut enligt 
EU:s  varuförordning under 2015. 
 
Beslutsgång  

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

Naturvårdsverket  
Havs- och vattenmyndigheten  
Sveriges Livsmedelsverk 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsen 2016-02-10 14
  
 
 
 
 
 

§ 27    
 
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: 
 
C - EKONOMIADMINISTRATIVA ÄRENDEN  
 
C 16 Ekonomiärenden  
16.1 Avskrivningar (fordringar över 15 tkr) § 1/2016 
 
C 17 Upphandlingar  
17.3 Upphandling av förvaltnings- § 1/2016 

övergripande varor och tjänster  
samt ramavtal 

 
D - SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN  
 
D 18 Samhällsbyggnadsförvaltningens taxe- och bidragsärenden  
18.4 Bostadsanpassningsbidrag §§ 70-83/2015 
 
H - MEDBORGARKONTORET  
 
H 24 Färdtjänstärenden  
24.1 Färdtjänst (Lagen om färdtjänst,  §§ 11-12/2015 

SFS 1997:736)  
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§ 28    
 
Anmälan 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

• Verksamhetsberättelse för Melleruds POSOM-grupp år 2015. 
Dnr KS 2016/61.163. 

• Norra Älvsborgs Räddningstjänsts remissyttrande 2016-01-19 angående nya 
föreskrifter om hantering av explosiva varor. 
Dnr KS 2015/624. 

• Norra Älvsborgs Räddningstjänsts remissyttrande 2016-01-19 angående nya 
föreskrifter om tillstånd för överföring, import och export av explosiva varor. 
Dnr KS 2015/625. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 27 januari 2016, § 3, att bevilja strand-
skyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens 
för om- och tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Ryr 1:86.  
Dnr 2015.266.226. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 27 januari 2016, § 4, att bevilja strand-
skyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens 
för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Holms-Torp 1:34.  
Dnr 2015.258.226. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 27 januari 2016, § 5, att bevilja strand-
skyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens 
för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Snäcke 1:11.  
Dnr 2016.12.226. 
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§ 29    
 
Aktuella frågor 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Rekrytering av HR-chef 
Annonsering m.m. Sista ansökningsdag 26 februari 2016. 

• Rekrytering av säkerhetssamordnare/utredare 
Anna Granlund har anställts och börjar 18 april 2016. 

• Rådahallen/Medborgarkontoret 
Helena Stor Hansson blir ny enhetschef för Rådahallen och Mario Vasquez  
blir ny enhetschef för Medborgarkontoret från och med 1 mars 2016. 
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§ 30    
 
Rapporter 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens och kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m: 

• Kommunstyrelserna i Dalslands ordförandemöte  
Samtliga kommuner ska ta ställning till vilka frågor som kommunerna i  
Dalsland kan samverka om i framtiden.  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 


