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§ 1  
 
Information om Position Väst 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Ann Palmnäs presenterar Position Västs verksamhet som har till uppgift att ge 
service som underlättar för företag att hitta den bästa etableringslösningen i en 
eller flera av de 17 samverkande västsvenska kommunerna. Tjänsten är kostnadsfri 
för företagen. Position Väst finansieras av Västra Götalandsregionen och Fyrbodals 
kommunalförbund. 
 
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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§ 2   
 
Aktuella asyl-, flykting- och integrationsfrågor 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

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

• Ensamkommande barn/ungdomar 
Socialchefen informerar om att HVB Spera stängt och överflyttning till HVB 
Blåklinten har genomförts. Inga nya barn/ungdomar anländer. 

• Förskolan  
Kultur- och utbildningschefen informerar om att 30 barn har börjat på den 
nyöppnade förskolan Blåsippan i Dals Rostock. 

• Skolan 
Kultur- och utbildningschefen informerar om att 80 elever går på IM-
programmet. 

• Skolresultaten 
Kultur- och utbildningschefen informerar om att det varit en liten nedgång i 
senaste mätningen för Mellerud. Efter olika åtgärder ser det nu mycket bättre ut. 
Matematik och fysik är de ämnen man måste arbeta vidare med för att höja 
resultaten. 

• Träff med Arbetsförmedlingen 
Administrative chefen berättar om att arbetsutskottet träffade arbets-
förmedlingen tillsammans med arbetsmarknadsenheten och representanter  
för kultur- och utbildning den 20 december 2016 och där det informerades om   
statistik, projekt och åtgärder m.m. 

• Asylboenden 
Administrative chefen informerar om Migrationsverkets planer på att avveckla 
cirka 180 asylboenden i landet som saknar självhushåll. 

• Projekt Etablering av akademiskt utbildade nyanlända 
Administrative chefen informerar om pågående samarbetsprojekt med 
bemanningsföretaget Randstad under sex månader där fokus ligger på att hitta 
arbeten för nyanlända akademiker. 

• Fråga om luftkvalitet på förskolan i Åsensbruk 
Kommunchefen informerar om att mätningar kommer att genomföras för  
eventuella åtgärder. 

 
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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§ 3 Dnr KS 2016/325.214   
 
Antagande av detaljplan för kvarteret Lunden 3 m.fl.  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen för kvarteret Lunden 3 m.fl. 
enligt föreliggande förslag.  
 
Reservationer och särskilda uttalanden 

Ulf Rexefjord (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av sporthallen 
samt att begränsa biltrafiken på Bergsgatan.  

Planområdet omfattar nuvarande Rådahallen samt cirka 60 meter söder om 
sporthallen och cirka 40 meter norr om hallen. Planförslaget medger en utbyggnad  
i storleks-ordningen 25 x 60 meter med en högsta byggnadshöjd på 10 meter. 
Detaljplanen omfattar även en del av Bergsgatan, nämligen delen mitt för 
nuvarande Rådahallen. Avsikten är att skapa en yta där enbart gång- och 
cykeltrafik är tillåten och därigenom stoppa genomfartstrafiken med bilar på 
Bergsgatan.  

Detaljplaneförslaget var ute på samråd under sommaren 2016. Byggnadsnämnden 
beslutade därefter att en granskningshandling skulle tas fram genom att bearbeta 
samrådshandlingen med beaktande av de inkomna synpunkterna.  

Planförslaget var ute på granskning under perioden 2016-10-10--2016-10-31.  
Sju yttranden kom in till kommunen, dessa har sammanfattats och kommenterats  
i bifogat granskningsutlåtande.  

Byggnadsnämnden finner efter den genomförda planprocessen att markområdet  
vid Rådahallen är lämpligt för den bebyggelse som planen avser.  

Byggnadsnämnden beslutade den 23 november 2016, § 195, att godkänna 
antagandehandlingarna inklusive granskningsutlåtandet samt att föreslå 
kommunfullmäktige att anta detaljplanen för Lunden 3 m.fl. 
 
Beslutsunderlag  

• Förslag till antagandehandlingar för kvarteret Lunden 3 m.fl. 
• Byggnadsnämndens beslut 2016-11-23, § 195. 
• Arbetsutskottets beslut 2016-12-20, § 453. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen för kvarteret Lunden 3 m.fl. 
enligt föreliggande förslag. 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Ulf Rexefjord (KD): Kommunfullmäktige beslutar att inte anta detaljplanen för 
kvarteret Lunden 3 m.fl. 
 
Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
bifaller arbetsutskottets förslag. 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 4 Dnr KS 2016/578.106   
 
Samverkansöverenskommelse med medborgarlöfte mellan 
Polisområde Östra Fyrbodal och Melleruds kommun 2017 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. teckna samverkansöverenskommelse mellan Polisområde Östra Fyrbodal  
och Melleruds kommun för 2017. 

2. teckna medborgarlöfte mellan Polisområde Östra Fyrbodal och Melleruds 
kommun för 2017. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Målsättningen med samverkansöverenskommelsen är att öka tryggheten och 
minska brottligheten i Melleruds kommun. Syftet är att skapa bättre förutsättningar 
för en gemensam lägesbild. Samverkan mellan samhällets olika aktörer sker redan 
på en rad olika områden. Överenskommelsen syftar därför till att fördjupa och 
utveckla denna samverkan ytterligare och därigenom stärka det lokala 
brottsförebyggande rådets arbete (BRÅ). 

Polisen och Melleruds kommuns medborgarlöfte innebär fokus på vad som 
framkommit i medborgardialogerna och tre målområden har arbetats fram;  

• Ökad polisär närvaro 
• Trygghet i det offentliga rummet  
• Trafiksäkerhetsarbete.  

Inom varje område upprättas en aktivitetsplan där kommunen respektive polisen 
beskriver vad som ska uppnås.  
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till samverkansöverenskommelse för 2017. 
• Förslag till medborgarlöfte mellan Polisområde Östra Fyrbodal och Melleruds 

kommun för 2017.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-12-20, § 459. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. teckna samverkansöverenskommelse mellan Polisområde Östra Fyrbodal  
och Melleruds kommun för 2017. 

2. teckna medborgarlöfte mellan Polisområde Östra Fyrbodal och Melleruds 
kommun för 2017. 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsgång 

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

Polisområde Östra Fyrbodal 
Polisen Mellerud 
Folkhälsostrategen 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 5 Dnr KS 2016/424.293 
 
Svar på medborgarförslag om toaletter i Gerdserudsparken 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslag om toaletter i Gerdserudsparken.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Ingvar Lisius, Mellerud, föreslår i ett medborgarförslag att Melleruds kommun 
installerar ett par toaletter i Gerdsrudsparken i Mellerud, en bit ifrån själva 
rastplatsen och med röjd väg ända fram. 

”Gerdsrudsparken” är en informationsplats och uppfyller inte Trafikverkets kriterier 
för rastplatser utmed de statliga vägarna. 

Väg E45 sträcker sig cirka tre mil genom Melleruds kommun. På denna sträcka har 
Trafikverket tre rastplatser med toaletter och i centrala Mellerud har kommunen två 
offentliga toaletter. Tillsammans finns fem offentliga toaletter vid eller i närheten av 
E45:an genom Melleruds kommun. 

Utredningens samlade bedömning är att medborgarförslag om toaletter i 
Gerdsrudsparken bör avslås.  
 
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag 
• Kommunstyrelseförvaltningens förslag till svar.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-12-20, § 460. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslag om toaletter i Gerdserudsparken.  
 
Beslutsgång 

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

Ingvar Lisius  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 6 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 4,7 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. 

Kommunfullmäktige beslutade den 21 december 2016, § 166, att återremittera 
motionen för fortsatt beredning. 
 
Beslutsunderlag 

• Kultur- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Kommunfullmäktiges beslut 2016-12-21, § 166.  
• Arbetsutskottets beslut 2017-01-10, § 3. 
 
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 4,7 Mnkr. 

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 7 Dnr KS 2016/459.041    
 
Revidering av Renhållningstaxa 2017  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att rätta Renhållningstaxa 2017 enligt följande: 

1. 190 liters kärl med veckotömning tas bort från ”en- till tvåfamiljshus”. 

2. 190 liters kärl med veckotömning läggs till under flerfamiljshus. 

3. 190 liters kärl med 14-dagars tömning läggs till under flerfamiljshus. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Vid en granskning av 2017 års taxor har ett fel uppmärksammats.  Under rubriken 
en till tvåfamiljshus finns taxan 190 liters kärl med veckohämtning. Detta är tyvärr 
inte något som vi kan erbjuda våra abonnenter eftersom vi då skulle behöva köra 
även landsbygd varje vecka. Under rubriken flerfamiljshus saknas taxorna 190 
liters kärl med veckohämtning och 190 liters kärl med 14-dagars hämtning. 
 
Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse med förslag på revidering  
av renhållningstaxa för 2017.  

• Arbetsutskottets beslut 2017-01-10, § 5. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att rätta Renhållningstaxa 2017 enligt följande: 

1. 190 liters kärl med veckotömning tas bort från ”en- till tvåfamiljshus”. 

2. 190 liters kärl med veckotömning läggs till under flerfamiljshus. 

3. 190 liters kärl med 14-dagars tömning läggs till under flerfamiljshus. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
   
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 8 Dnr KS 2015/647.003 
 
Ägardirektiv för Melleruds Bostäder AB 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta ägardirektiv för Melleruds Bostäder AB  
enligt föreliggande förslag. 
 
Jäv 

På grund av jäv deltar inte Thomas Hagman (S) i handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Behov finns att genomföra en översyn och revidera ägardirektiven för Melleruds 
Bostäder AB för att bättre anpassa dem till bolagets verksamhet. 
 
Beslutsunderlag 

• Nuvarande ägardirektiv för Melleruds Bostäder AB. 
• Förslag till reviderade ägardirektiv för Melleruds Bostäder AB.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-12-20, § 467. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att anta ägardirektiv för Melleruds Bostäder AB  
enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsen 2017-01-11 13
  
 
 
 
 
 

§ 9 Dnr KS 2016/609.805   
 
Ansökan om ekonomiskt stöd till driften av Kanalmuseet i 
Håverud under 2017 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun 

1. beviljar Skålleruds Hembygdsförening 60 tkr i ekonomiskt stöd till driften av 
Kanalmuséet och Skans 453 i Håverud för 2017. Finansiering sker inom 
kommunstyrelsens avsatta medel. 

2. anmodar Skålleruds Hembygdsförening att lämna in årsredovisning för 2016 till 
kommunen. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Skålleruds Hembygdsförening har den 9 december 2016 ansökt om ett ekonomiskt 
stöd på 75 tkr till driften av Kanalmuséet i Håverud under 2017.  
 
Beslutsunderlag 

• Skålleruds Hembygdsförenings ansökan. 
• Arbetsutskottets beslut 2017-01-10, § 9. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun 

1. beviljar Skålleruds Hembygdsförening 60 tkr i ekonomiskt stöd till driften av 
Kanalmuséet och Skans 453 i Håverud för 2017. Finansiering sker inom 
kommunstyrelsens avsatta medel. 

2. anmodar Skålleruds Hembygdsförening att lämna in årsredovisning för 2016 till 
kommunen. 

 
Beslutsgång 

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

Skålleruds Hembygdsförening 
Kommunchefen 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsen 2017-01-11 14
  
 
 
 
 
 

§ 10 Dnr KS 2016/601.106   
 
Ansökan om medfinansiering för Projektstöd Bolstad 
Prästgård - För Hembygden i tiden  
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Bolstads Prästgårds Vänner 110 tkr i 
bygdepeng för medfinansiering av projekt för renovering av tak på före detta 
Kyrkoherdebostället Bolstad Prästgård. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Bolstads Prästgårds Vänner har den 19 december 2016 ansökt hos Melleruds 
kommun om 110 tkr för medfinansiering av EU-bidrag ur Jordbruksverkets medel 
för hembygdsgårdar Projektstöd Bolstad Prästgård – För hembygden i tiden.  

Pengarna ska användas till omläggning och byte av lertegel på corps-de-logiet, före 
detta Kyrkoherdebostället Bolstad Prästgård. 

Allt annat underhåll av byggnaderna sköts med ideella krafter men huvud-
byggnaden är alltför hög för att vara lämplig för takomläggning via äldre 
arbetskraft.  

När föreningen gjorde ansökan till Jordbruksverket fick de besked från Sveriges 
Hembygdsförbund och Länsstyrelsen att ideella hembygdsföreningar skulle kunna 
få 90 procent i bidrag utan att behöva offentlig medfinansiering. Nu har Jord-
bruksverket kommit med nya direktiv. Föreningen måste skaffa offentlig medfinan-
siering med 110 tkr (25 % av kostnaden sedan 10 % räknats av i egen 
finansiering) för att kunna komma ifråga. 

Bolstads Prästgårds Vänner är en ideell förening med 79 medlemmar som har  
sitt säte i Bolstads socken i Melleruds kommun. Bolstad Prästgård 1:16 (f d 
Kyrkoherdebostället) med corps-de-logi och två flygelbyggnader ägs sedan år 2001 
av Bolstads Prästgårds Vänner och används som hembygdsgård för föreningarna 
Bolstads Prästgårds Vänner och Bolstads Hembygdsförening. Den senare hyr södra 
prästgårdsflygeln för sina samlingar ”Gunnars museum”. 

Bolstads Prästgård är en av Dalslands bäst bevarade f d prästgårdar som ligger i ett 
odlingslandskap med värdefull kulturhistorisk miljö vid Bolstads kyrka. Kyrkans 
äldsta delar är dendrokronologiskt daterade till år 1146.  

Bolstads Prästgårds Vänner anordnar föredrag för allmänheten minst två gånger 
per månad under vintern och varje vecka under juli månad i Bolstad Prästgård. 
Fyra utställningar produceras och visas under året. Prästgården är dessutom öppen 
för bokutlåning ur en boklåda från Melleruds kommunbibliotek och läsning av 
föreningarnas foto- och arkivsamlingar varje helgfri onsdagkväll.  

Länsstyrelsens landsbygdsenhet i Skara har meddelat att de kommer att fatta 
beslut i februari 2017.  
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Beslutsunderlag 

• Bolstads Prästgårds Vänners ansökan med bilagor.  
• Arbetsutskottets beslut 2017-01-10, § 13. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Bolstads Prästgårds Vänner 110 tkr i 
bygdepeng för medfinansiering av projekt för renovering av tak på före detta 
Kyrkoherdebostället Bolstad Prästgård. 
 
Beslutsgång 

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

Bolstads Prästgårds Vänner 
Kommunchefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 11 Dnr KS 2016/621.805   
 
Ansökan om medfinansiering/bygdepeng till energi-
effektivisering av Dalskogs hembygdsförenings lokal 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Dalskogs bygdegårdsförening 12 tkr  
i bygdepeng för medfinansiering av projekt för energieffektivering och 
tillgänglighetsanpassning av föreningslokal. Beslutet gäller under förutsättning  
att Boverket beviljar av föreningen sökta medel. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Dalskogs bygdegårdsförening har för avsikt att göra en energieffektivisering i 
bygdegården och installera luftvärmepumpar. Idag har lokalen direktverkande el.  
Föreningen avser att ansöka ekonomiskt stöd från Boverket. Förutsättningen för att 
få bidrag via Boverket, är att Melleruds kommun beviljar minst 30% i bidrag av den 
beräknade kostnaden av cirka 40 tkr. Boverket kan bidra med 50% av kostnaden 
och Bygdegårdsföreningen står för 20% av kostnaden. 

Även bygdegårdens handikappramp i anslutning till entrén behöver renoveras för 
att möta dagens krav på tillgänglighet.  

Detta är standarhöjande åtgärder, som skapar bättre förutsättningar för att kunna 
hyra ut lokalen till fler samt att stärka bygdegården som en viktig mötesplats.  
I bygdegården i Källhult arrangerar föreningen trivselkvällar, danser, kräftskiva och 
höstbasar. Föreningen samarbetar med OK Kroppefjäll kring Karolinerloppet och är 
även arrangörer till evenemanget Skogens Veteraner, med uppvisning av äldre 
skogsmaskiner med ett stort antal besökande.  

Föreningen avser att starta renoveringsprojektet under sommaren 2017, om 
Boverket beviljar sökt bidrag. Föreningen ansöker hos kommunen om 12 tkr. 
 
Beslutsunderlag 

• Dalskogs bygdegårdsförening ansökan.  
• Arbetsutskottets beslut 2017-01-10, § 14. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Dalskogs bygdegårdsförening 12 tkr  
i bygdepeng för medfinansiering av projekt för energieffektivering och 
tillgänglighetsanpassning av föreningslokal. Beslutet gäller under förutsättning  
att Boverket beviljar av föreningen sökta medel. 
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Beslutsgång 

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

Dalskogs bygdegårdsförening 
Kommunchefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 12    
 
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  
4.2 Tillsvidareanställning förvaltningschef KSAU § 454/2016 
 
D - SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN  
 
D 18 Samhällsbyggnadsförvaltningens  
taxe- och bidragsärenden  
18.4 Bostadsanpassningsbidrag §§ 55-65/2016 
 
E - PLAN- OCH BYGGÄRENDEN  
 
E 21 Plan- och byggärenden  
21.4 Tillstånd till allmän kameraövervakning §§ 1-2/2016 
 
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. 
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§ 13  
   
Anmälan 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

• Byggnadsnämndens beslut 2016-11-23, § 207, angående reviderad 
delegeringsordning för nämnden. 

• Regionfullmäktige i Västra Götalandsregionens beslut 2016-11-29, § 200, 
om valkretsindelning för landstinget. Dnr KS 2016/226.110. 

• Finansiell rapport per 2016-11-30. Dnr KS 2016/81.042. 

• Länsstyrelsen i Västra Götalands beslut 2016-12-08 om tillstånd till fortsatt  
och utökad bergtäkt på fastigheterna Ulerud 1:20 och Ulerud 1:21 i Åmåls 
kommun samt Livarebo 1:6 i Melleruds kommun. Dnr KS 2016/257.436. 

• Protokoll från Dalslands Miljönämnds möte den 15 december 2016. (2 protokoll) 

• Länsstyrelsen i Västra Götalands beslut 2016-12-19 om entledigande från 
uppdrag som ombud enligt begravningslagen. Dnr KS 2016/557.119. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 21 december 2016, § 218, att bevilja  
strandskyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser  
strandskyddsdispens för höja och restaurera befintlig väg på fastigheten 
Källsviken 1:6. Dnr 2016.279.226. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 21 december 2016, § 220, att bevilja  
strandskyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser  
strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus samt ändrad användning av 
mark från skogsmark till tontmark på fastigheten Hökeliden 1:2.  
Dnr 2016.330.226. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 21 december 2016, § 221, att bevilja  
strandskyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser  
strandskyddsdispens för nedläggning av markkabel på fastigheten Ryr 1:62.  
Dnr 2016.340.226. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 14  
   
Aktuella frågor 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Minnestavlan över järnvägsarbetare  
Pål Magnussen (V) efterfrågar var som händer med den beslutade minnestavlan 
över järnvägsarbetare som hjälpte norrmän under andra världskriget. Kommun-
chefen informerar om att uppdrag har getts till Steneby Konsthögskola att ta 
fram ett förslag på minnestavla. 

• Sunnanå Golfbana 
Kommunchefen lämnar en aktuell information om ägarens planer för 
anläggningen.  

• Kommunhusets besökssystem 
Säkerhetssamordnaren informerar om det nya besökssystemet som har som mål 
att öka servicen till besökare och öka säkerheten för besökare och anställda. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 15    
 
Rapporter 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen rapporterar från  
sammanträden m.m: 

• Avtackning av landshövdingen i Västra Götaland 
Kommunstyrelsens ordförande informerar om att landshövdingen Lars 
Bäckströms förordnande går ut den 20 januari 2017. Kommunen har fått 
inbjudan till avtackningen. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 16    
 
Information om kommunens vård- och omsorgsverksamhet 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

T.f. sektorchefen och socialchefen informerar om kommunens vård- och 
omsorgsverksamhet: 

• Lagstiftning som styr vård- och omsorgsverksamheten 
Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen. 

• Hemvård 
Hemtjänst och hemsjukvård. 

• Särskilt boende 
Kommunens korttidsboenden.  
Boenden somatik. 
Boenden demens.  
Servicehusboende. 

• Verksamhetens styrkor 
Välutbildad och motiverad personal (kompetenslyftet). 
”Mellerudsandan” (vi-känsla). 
God struktur och organisation (ordning och reda). 
Kompetenta och erfarna chefer och assistenter/samordnare. 
Öppna jämförelser/KKIK. 

• Verksamhetens utmaningar 
Bristande personkontinuitet hemtjänst. 
Personalrekrytering.  
Ökat behov av demensboende. 
Korttidsboende Bergs. 
Sjukskrivningar. 
Kostnadsutveckling/analys. 
Trygghetsboende. 
Dagvård demens. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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