
MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 8 
 Sammanträdesdatum sida 
Kommunstyrelsen 2021-08-11 1(28)  
 

 Utdragsbestyrkande 
 

Tid och plats Onsdagen den 11 augusti 2021, klockan 08.30 – 11.30, i Skållerudsrummet 
och via Microsoft Teams* 

Beslutande  
Ledamöter Morgan E Andersson, ordf. (C) 

Peter Ljungdahl* (C) 
Daniel Jensen* (KD 
Eva Pärsson, 1:e vice ordf. (M) 
Jörgen Eriksson* (KIM) 
Michael Melby*, 2:e vice ordf. (S) 
Thomas Hagman* (S) 
Ulf Rexefjord*  (SD) 
Liselott Hassel * (SD) 
 

 

Tjänstgörande ersättare Christine Andersson* (S) för Marianne Sand-Wallin (S) 
 
Övriga närvarande 
Tjänstepersoner Karl-Olof Petersson, kommunchef    

Ingrid Engqvist, chefssekreterare 
Jonas Söderqvist, GIS- och kartingenjör § 170-171 
Martin Zetterström, t.f. samhällsbyggnadschef § 172-175 
Tanja Mattsson, socialchef § 182 
Jeanette Sjölund, HR-chef § 183-184 
Anna Granlund, enhetschef Kommunikation och säkerhet § 186 
 
 
 

Övriga Katrin McCann, miljöstrateg, Dalslands miljö- och energikontor  § 169 
 
Utses att justera  
Justerare Eva Pärsson (M) 
Ersättare Jörgen Eriksson (KIM) 

 
Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 11 augusti 2021, klockan 13.30 
 

Justerade paragrafer  § 169 - 186 
 
Underskrifter Sekreterare ..............................................................................................  
  Ingrid Engqvist 
 Ordförande .............................................................................................................................................. 
  Morgan E Andersson  
 Justerande .............................................................................................................................................. 
 Eva Pärsson 
 
 ANSLAG/BEVIS   

Protokollet är justerat.  Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 2021-08-11 

 
Datum då anslaget sätts upp 2021-08-12   

 
Datum då anslaget tas ned 2021-09-03 
  
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 
Underskrift ........................................................................................................ 
 Ingrid Engqvist 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsen 2021-08-11 2
  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Innehållsförteckning 
 

§ 169  Information om Grön infrastrukturplan för Dalslandskommunerna  3 

§ 170  Svar på remiss - Ny Översiktsplan för Dals Eds kommun nu – 2035 4 

§ 171  Planuppdrag avseende ändring av stadsplan för östra delen av Melleruds köping  5 
§ 172  Vita Sandars Camping - godkännande av investering i hårdgörande av ytor för 

husbilsplatser (245-280) 
7 

§ 173  Svar på medborgarförslag om aktivitetsparken vid Rådaskolan 8 

§ 174  Svar på medborgarförslag om aktivitetsparken vid Rådaskolan 10 

§ 175  Svar på medborgarförslag om aktivitetsparken vid Rådaskolan 12 
§ 176  Fyrbodals kommunalförbund, återrapport över regionala tillväxtmedel (RTV) 2020  14 

§ 177  Svar på remiss - Lokal utvecklingsstrategi 2023-2027 för Framtidsbygder Dalsland, 
Årjäng och Munkedal  

16 

§ 178  Redovisning av delegationsbeslut 17 
§ 179  Anmälan 19 

§ 180  Aktuella frågor 21 

§ 181  Rapporter 22 
§ 182  Uppföljning/återrapport om samverkan mellan Bengtsfors och Melleruds kommuner 23 

§ 183  Temporär finansiering av Kommunakademin Väst 2022 24 
§ 184  Aktuella arbetsmiljöfrågor 25 

§ 185  Avtackning av HR-chefen 26 

§ 186  Avsiktsförklaring - ansökan om cykeltävling 27 
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§ 169 Dnr KS 2021/310 
 
Information om Grön infrastrukturplan för Dalslandskommunerna  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen i Västra Götaland har på uppdrag av regeringen tagit fram en regional 
handlingsplan för grön infrastruktur som omfattar land- och vattenmiljöer i Västra Götalands 
län.  

Grön infrastruktur definieras som ett nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för 
växter och djur och till människors välbefinnande. Trots arbete med att bevara värdefull natur 
genom olika form av naturskydd fortsätter förlusten av biologisk mångfald.  

Ett av de främsta hoten mot biologisk mångfald är fragmenteringen av landskapet där 
livsmiljöer för växter och djur har minskat i storlek och avståndet emellan dem har ökat. 
Hänsyn till och bevarande av naturvärden görs traditionellt på objektsnivå men för en 
fungerande grön infrastruktur behöver planering och agerande ske på landskapsnivå.  

Fungerande ekosystem som levererar en mångfald av produkter och tjänster som vi människor 
får från naturen, som pollinering, vattenrening och fiskproduktion, är en förutsättning för att 
utveckla ett hållbart samhälle. En fungerande grön infrastruktur är en viktig bas i arbetet med 
att uppnå flera av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och krävs för att nå 
generationsmålet och flera av miljökvalitetsmålen. 

Länsstyrelsen har den 12 april 2021 beslutat om statligt bidrag till Dalslands miljö- och 
energikontor till det lokala naturvårdsprojektet Grön infrastruktur Dalsland. 

Dalslands miljö- och energikontors miljöstrateg informerar vad en grön infrastrukturplan  
innebär och kan användas till samt vilken insats och utbildning det innebär för politiker och 
tjänstepersoner. 
 
Beslutsunderlag 

• Länsstyrelsens beslut 2021-04-12 med bilaga. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 170 Dnr KS 2020/132 

Svar på remiss - Ny Översiktsplan för Dals-Eds kommun nu-2035 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen i Melleruds kommun beslutar att svara på Dals-Eds kommuns remissförfrågan 
enligt bifogat remissyttrande. 
Sammanfattning av ärendet 

Melleruds kommun har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget på ny Översiktsplan för  
Dals-Eds kommun nu-2035. Översiktsplanen är utställd för granskning fram 10 september 2021. 
En översiktsplan (ÖP) är en övergripande plan som visar hur man vill att kommunen ska 
utvecklas. Den visar hur kommunen vill att mark- och vattenområden ska användas och är 
vägledande vid bygglov och planläggning. Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en 
aktuell översiktsplan och dess aktualitet ska prövas varje mandatperiod. Översiktsplanen är inte 
juridiskt bindande. 

Dals-Eds vision är att vara en inbjudande och inspirerande hållplats för fler människor i alla 
åldrar! Vi är en attraktiv kommun som jobbar för hållbarhet och en plats där alla ska vara 
delaktiga. Med en ny översiktsplan har vi möjlighet att planera den fysiska miljön så att vår 
vision och våra mål blir verkliga. Genom våra fyra utvecklingsområden; kompetens, demokrati, 
plats och miljö kan vi lyfta fram de aktiviteter som är viktiga för att nå dit! Översiktsplanen visar 
hur vi ska använda våra mark- och vattenområden och hur vi kan utveckla vår kommun på 
bästa sätt. Genom att ta sikte på hur vi vill att Dals-Ed ska se ut fram till 2035 har vi en plan 
som är långsiktig. På så vis kan vi ta kloka beslut som är förankrade och som skonar våra 
resurser. 
Till den nya översiktsplanen har en genomförandeplan tagits fram. Den innehåller aktiviteter 
som kommunen ska genomföra för att arbeta i riktning mot de fyra utvecklingsområdena och 
förverkliga översiktsplanen. 

Beslutsunderlag 

• Granskningsremiss – Förslag på Ny översiktsplan för Dals-Eds kommun nu – 2035 - 
www.dalsed.se/oversiktsplan  

• Remissyttrande -  Förslag på Ny översiktsplan för Dals-Eds kommun nu – 2035 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2021-08-10, § 250. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunstyrelsen i Melleruds kommun beslutar att svara på Dals-Eds kommuns remissförfrågan 
enligt bifogat remissyttrande. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Dals-Eds kommun 
   

http://www.dalsed.se/oversiktsplan
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§ 171 Dnr KS 2021/412 
 
Planuppdrag avseende ändring av stadsplan för östra delen av 
Melleruds köping  
 
Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen beslutar att   

1. ge byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja planprocessen med att ta fram handlingar  
får att ändra stadsplanen för östra delen av Melleruds köping. 

2. instämma i byggnadsnämndens bedömning enligt Start-PM att byggnadsnämnden kan  
anta planändringen enligt byggnadsnämndens reglemente. 

3. planarbetet inte ska bekostas av Melleruds kommun. AB Melleruds Bostäder och sakägare 
som omfattas av ändringen ska stå för alla kostnader härrörande planarbetet.  

 
Sammanfattning av ärendet  
AB Melleruds Bostäder skickade den 10 mars 2021 in en begäran om planbesked till 
byggnadsnämnden för ändring av stadsplanen för östra delen av Melleruds köping som vann 
laga kraft den 31 december 1960.  

Byggnadsnämnden beslutade den 26 maj 2021, § § 84, att ge positivt planbesked för förslagen 
ändring. AB Melleruds bostäder, som är ett kommunalt fastighetsbolag, upplever delar av 
planen som otidsenlig och ett hinder för att utveckla och exploatera sina fastigheter.  

Bolaget vill därför ändra en del av stadsplanen för att möjliggöra en önskad utveckling och 
anpassning av sina fastigheter efter vad som efterfrågas på bostadsmarknaden idag. Ändringen 
berör kvarteren Staren, Korpen, Tjädern samt del av gatufastigheten Hassle 1:27.  

Syftet med planändringen är bland annat att öka byggrätten i ovan nämnda kvarter för att 
möjliggöra framtida exploatering samt att ändra en mindre del parkmark till kvartersmark för att 
utöka kvarteret Staren. Vidare ska det även göras en översyn av antalet våningar för kvarteret 
Staren, om antalet våningar kan höjas från två till tre våningar.  

Ett beslut om antagande av ändring av stadsplan för östra delen av Melleruds Köping beräknas 
kunna ske första kvartalet 2022.  
AB Melleruds bostäder och sakägare som omfattas av ändringen ska stå alla kostnader 
härrörande ändringen av stadsplanen. Kommunen upprättar ett plankostnadsavtal med 
parterna. Plan- och bygg gör bedömningen att byggnadsnämnden kan anta planändringen.  

Byggnadsnämnden beslutade den 23 juni 2021, § 116, att begära av kommunstyrelsen att få 
uppdraget att ändra stadsplan för östra delen av Melleruds köping.  
 
Beslutsunderlag 

• Stadsplan för östra delen av Melleruds köping med karta 
• Start-PM  
• Byggnadsnämndens beslut 2021-06-23, § 116. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2021-08-10, § 251. 
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Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunstyrelsen beslutar att   

1. ge byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja planprocessen med att ta fram handlingar  
får att ändra stadsplanen för östra delen av Melleruds köping. 

2. instämma i byggnadsnämndens bedömning enligt Start-PM att byggnadsnämnden kan  
anta planändringen enligt byggnadsnämndens reglemente. 

3. planarbetet inte ska bekostas av Melleruds kommun. AB Melleruds Bostäder och sakägare 
som omfattas av ändringen ska stå för alla kostnader härrörande planarbetet.  

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Byggnadsnämnden  
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§ 172 Dnr KS 2021/417 

Vita Sandars Camping - godkännande av investering i hårdgörande  
av ytor för husbilsplatser (245-280) 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  
1. godkänna en investering avseende i hårdgörande av ytor för husbilsplatser (245-280) till ett 

belopp av 390 tkr (390 000 kronor). 

2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att teckna avtal utifrån redovisad slutredovisning av 
investeringen.  

3. avskrivningstiden ska vara 20 år. 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Vita Sandars Camping AB ska 
kommunen lämna medgivande till en investering. 
Vita Sandars Camping AB har den 1 juli 2021 ansökt om att kommunen godkänner en 
investering avseende hårdgörande av ytor för husbilsplatser (245-280). 
Investeringskostnaden beräknas uppgå till 390 tkr. Begärd avskrivningstid är 20 år. 

Beslutsunderlag 

• Skrivelse med bilagor från Vita Sandars Camping AB.  
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2021-08-10, § 246. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunstyrelsen beslutar att  

1. godkänna en investering avseende i hårdgörande av ytor för husbilsplatser (245-280) till ett 
belopp av 390 tkr (390 000 kronor). 

2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att teckna avtal utifrån redovisad slutredovisning av 
investeringen.  

3. avskrivningstiden ska vara 20 år. 
 
Beslutsgång 

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

Vita Sandars Camping AB 
Samhällsbyggnadschefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 173 Dnr KS 2020/427 
 
Svar på medborgarförslag om aktivitetsparken vid Rådaskolan 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslagets förslag anses vara tillgodosett med 
hänvisning till de åtgärder som vidtagits. 
 
Reservationer  

Ulf Rexefjord (SD) och Liselott Hassel (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Annika Ahlqvist och Bo Andersson, Mellerud, har den 13 juni 2020, lämnat in ett 
medborgarförslag om att Melleruds kommun vidtar följande åtgärder när det gäller 
aktivitetsparken vid Rådaskolan: 

• flyttar aktivitetsparken till ett område där inte omgivningen störs alternativt 
stängslar in hela planen och endast hålls öppen under skoltid kl. 08.30 - 15.30  
under vardagar. 

Hela fotbollsplanen är nu inhägnad med ett rejält staket som låses kvälls- och nattid under 
perioden maj-september. Det är vaktbolaget som låser fotbollsplanen och de ronderar även 
skolområdet nattid och ber de personer som eventuellt befinner sig där att avlägsna sig. Vid 
problem tillkallar vaktbolaget polis. Fotbollsplanen är öppen mellan cirka 09:00 - 22:00 varje 
dag. 

Vid aktivitetsplanen sitter även en skylt med de ordningsregler besökare behöver följa.  Under 
sommartid, då eleverna har sommarlov, plockar Melleruds kommun in all övrig utrustning från 
skolgården, så som skateboardramper, basketkorgar, bord med mera för att minska 
störningar för de boende i området. 
 
Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag. 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2021-08-10, § 247. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C) och Michael Melby (S): Bifall till arbetsutskottets förslag 
enligt följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslagets förslag anses vara tillgodosett med 
hänvisning till de åtgärder som vidtagits. 

Ulf Rexefjord (SD): Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslagets förslag delvis är 
tillgodosett med hänvisning till de åtgärder som vidtagits och med behov av fortsatt 
dialog med de boende i området. 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutet skickas till 
Annika Ahlqvist och Bo Andersson 
Samhällsbyggnadschefen 
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§ 174 Dnr KS 2020/428 
 
Svar på medborgarförslag om aktivitetsparken vid Rådaskolan 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslagets förslag anses vara tillgodosett med 
hänvisning till de åtgärder som vidtagits. 
 
Reservationer  

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

Maj-Britt och Gunnar Johansson, Mellerud, har den 14 juni 2020, lämnat in ett 
medborgarförslag om att Melleruds kommun inhägnar och håller aktivitetsparken vid 
Rådaskolan stängd mellan kl. 16.00 - 07.30 och hänvisar till fotbollsplan och 
volleybollplan bakom skolan övriga tider. 
Hela fotbollsplanen är nu inhägnad med ett rejält staket som låses kvälls- och nattid 
under perioden maj-september. Det är vaktbolaget som låser fotbollsplanen och de 
ronderar även skolområdet nattid och ber de personer som eventuellt befinner sig där  
att avlägsna sig. Vid problem tillkallar vaktbolaget polis. Fotbollsplanen är öppen mellan 
cirka 09:00 - 22:00 varje dag. 
Vid aktivitetsplanen sitter även en skylt med de ordningsregler besökare behöver följa.  Under 
sommartid, då eleverna har sommarlov, plockar Melleruds kommun in all övrig utrustning från 
skolgården, så som skateboardramper, basketkorgar, bord med mera för att minska 
störningar för de boende i området. 
 
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag. 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2021-08-10, § 248. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C) och Michael Melby (S): Bifall till arbetsutskottets förslag 
enligt följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslagets förslag anses vara tillgodosett med 
hänvisning till de åtgärder som vidtagits. 
Ulf Rexefjord (SD): Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslagets förslag delvis är 
tillgodosett med hänvisning till de åtgärder som vidtagits och med behov av fortsatt 
dialog med de boende i området. 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutet skickas till 
Maj-Britt och Gunnar Johansson  
Samhällsbyggnadschefen 
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§ 175 Dnr KS 2020/434 
 
Svar på medborgarförslag om aktivitetsparken vid Rådaskolan 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslagets förslag anses vara tillgodosett med 
hänvisning till de åtgärder som vidtagits. 
 
Reservationer  

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

Lena Nilsson, Mellerud, har den 14 juni 2020, lämnat in ett medborgarförslag om att 
Melleruds kommun vidtar åtgärder när det gäller aktivitetsparken vid Rådaskolan: 

• flyttar aktivitetsparken från villaområdet alternativt hägnar in hela planen och inför 
kontrollerade öppettider kl. 08.30 - 15.30 endast vardagar. 

Hela fotbollsplanen är nu inhägnad med ett rejält staket som låses kvälls- och nattid 
under perioden maj-september. Det är vaktbolaget som låser fotbollsplanen och de 
ronderar även skolområdet nattid och ber de personer som eventuellt befinner sig där  
att avlägsna sig. Vid problem tillkallar vaktbolaget polis. Fotbollsplanen är öppen mellan 
cirka 09:00 - 22:00 varje dag. 

Vid aktivitetsplanen sitter även en skylt med de ordningsregler besökare behöver följa.  
Under sommartid, då eleverna har sommarlov, plockar Melleruds kommun in all övrig 
utrustning från skolgården, så som skateboardramper, basketkorgar, bord med mera för 
att minska störningar för de boende i området. 
 
Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag. 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2021-08-10, § 249. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C) och Michael Melby (S): Bifall till arbetsutskottets förslag 
enligt följande: 
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslagets förslag anses vara tillgodosett med 
hänvisning till de åtgärder som vidtagits. 
Ulf Rexefjord (SD): Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslagets förslag delvis är 
tillgodosett med hänvisning till de åtgärder som vidtagits och med behov av fortsatt 
dialog med de boende i området. 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutet skickas till 
Lena Nilsson 
Samhällsbyggnadschefen 
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§ 176 Dnr KS 2019/343 
 
Fyrbodals kommunalförbund, återrapport över regionala   
tillväxtmedel (RTV) 2020  
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner återrapporten över Regionala tillväxtmedel (RTV) för 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Fyrbodals kommunalförbunds genomförandeplan för perioden 2014-2020 grundar sig på den 
regionala visionen Det goda livet. I dokumentet presenteras de projekt och verksamheter som 
finns med i budgeten för tillväxtmedlen 2020 som ett led i att uppnå målen inom områdena En 
ledande kunskapsregion, En region för alla, En region där vi tar globalt ansvar och En region 
som syns och engagerar med hjälp av regionala utvecklingsmedel. Förbundets projekt och 
initiativ ska ha till syfte att stärka hela Fyrbodal. 
Syftet med tillväxtmedlen är att stärka Fyrbodal som en attraktiv, ansvarsfull och internationellt 
konkurrenskraftig kunskapsregion för kvinnor och män och är ett verktyg för att genomföra vår 
gemensamma Genomförandeplan och Vision Västra Götaland - Det goda livet. 
Genomförandeplanen är den gemensamma vägvisaren för hela Fyrbodals utveckling mellan 
åren 2014 - 2020. Den riktar sig till alla som arbetar med insatser för tillväxt och utveckling; 
kommuner, lärosäten, företagsfrämjande aktörer, science parks, föreningsliv med flera. 

Genomförandeplanen har tagits fram med grund i det uppdrag riksdag och regering gett Västra 
Götalandsregionen att driva det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet. 

Fyrbodals kommunalförbund ska arbeta enligt sin genomförandeplan, samverka med 
medlemskommuner och andra aktörer i delregionen, med övriga kommunalförbund och Västra 
Götalandsregionen, återrapportera och redovisa sina insatser och motfinansiera tilldelade medel 
enligt finansieringsprincipen, kommunerna 50 procent och Västra Götalandsregionen 50 
procent. 

Tillväxtmedlen som tilldelats kommunalförbundet är särskilt riktade för tillväxt i delregionen 
genom satsningar på näringsliv, kompetensförsörjning, miljö och kultur. 

Kommunstyrelsen beslutade den 11 september 2019, § 172, att ställa sig bakom förslag till 
budget tillväxtmedel 2020. 
De delregionala tillväxtmedlen har under 2020 varit med och finansierat 39 projekt inom 20 av 
20 prioriterade områden i Fyrbodals Genomförandeplan. Budgeten för dessa projekt har 
uppgått till en omslutning av 130 004 856 kr vilket motsvarar en faktor 5,9. 

Beslutsunderlag 

• Projekt & verksamheter finansierade av tillväxtmedel 2020, återrapport. 
• Fyrbodals kommunalförbunds direktions beslut 2021-06-17, § 57. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2021-08-10, § 254. 
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Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunstyrelsen godkänner återrapporten över Regionala tillväxtmedel (RTV) för 2020. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Fyrbodals kommunalförbund 
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§ 177 Dnr KS 2021/408 
 
Svar på remiss - Lokal utvecklingsstrategi 2023-2027 för 
Framtidsbygder Dalsland, Årjäng och Munkedal  
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom Lokal utvecklingsstrategi 2023-2027 för 
Framtidsbygder Dalsland, Årjäng och Munkedal enligt föreliggande förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Leader Framtidsbygder Dalsland Årjäng Munkedal stödjer lokala utvecklingsprojekt i Dalsland 
samt Årjäng och Munkedals kommuner. För att få driva ett leaderområde krävs en välförankrad 
utvecklingsstrategi som bygger på lokala förutsättningar, utvecklingsbehov och möjligheter.  

En förutsättning för att ett projekt ska få stöd genom Leader Framtidsbygder är att projektidén 
passar in i strategin. Därför är det viktigt att strategin stämmer väl överens med de verkliga 
behoven – så att goda idéer och projekt kan förverkligas. 

Utvecklingsstrategin löper som regel i sju år. Föreningen Framtidsbygder Dalsland Årjäng 
Munkedal har under våren arbetat fram en ny utvecklingsstrategi för perioden 2023-2027. 

Det har varit ett stort deltagande i de dialogmöten som genomförts och den enkät som legat 
ute på föreningens hemsida. De samlade erfarenheterna, resultaten från de breda dialog-
mötena och avvägningarna gentemot andra lokala, regionala och nationella planer ligger till 
grund för strategin. 
Synpunkter ska ha kommit till föreningen senast den 16 augusti 2021. 

Beslutsunderlag 

• Förslag till Lokal utvecklingsstrategi 2023-2027 för Framtidsbygder Dalsland, Årjäng och 
Munkedal. 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2021-08-10, § 254. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom Lokal utvecklingsstrategi 2023-2027 för 
Framtidsbygder Dalsland, Årjäng och Munkedal enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas tlll 
Leader Framtidsbygder Dalsland Årjäng Munkedal 
Tillväxtchefen 
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§ 178    
 
Redovisning av delegationsbeslut 
 
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: 

A - ALLMÄNNA ÄRENDEN 

A 1 Allmänna ärenden 
1.2 Allmän handling  § 4/2021 

B - PERSONALÄRENDEN 
B 4 Tillsvidareanställningar 

4.5 Tillsvidareanställning övrig personal § 1/2021 

B 5 Visstidsanställningar 
5.4 Övrig personal § 3-4/2021 

B 6 Anställningens upphörande 
6.1 Uppsägning § 2/2021 

C - EKONOMIADMINISTRATIVA ÄRENDEN 
C 15 Ekonomiärenden 

15.8 Bank § 1-3/2021 

D - SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
D 17 Samhällsbyggnadsförvaltningens taxe- och bidragsärenden 

17.4 Bostadsanpassningsbidrag § 5-6/2021 
F KOMMUNKONTORET 

21.1 Öppethållande § 2/2021 

H MEDBORGARKONTORET 
H 23 Färdtjänstärenden 

23.1 Färdtjänst (Lagen om färdtjänst, SFS 1997:736) § 4/2021 
23.2 Riksfärdtjänst (Lagen om riksfärdtjänst SFS 1997:735) § 2/2021 

H 26 Parkeringstillstånd 

26.1 Parkeringstillstånd § 4-5/2021 
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Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av 
nedanstående delegeringsbeslut. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsen 2021-08-11 19
  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 179  
   
Anmälan 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Varje månad anmäler Kommunstyrelseförvaltningen handlingar som inkommit och 
bedöms relevanta för kommunstyrelsen att få kännedom om. 

• Byggnadsnämndens beslut 26 maj 2021, § 84, angående planbesked avseende 
ändring av stadsplan för östra delen av Melleruds köping. Dnr 2021.76.214 

• Byggnadsnämnden beslutade den 26 maj 2021, § 91, att bevilja strandskyddsdispens 
från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av 
enbostadshus och komplementbyggnad samt etablering av tomtplats på fastigheten 
Ransberg 1:170. Dnr 2021.46 

• Byggnadsnämnden beslutade den 26 maj 2021, § 92, att bevilja strandskyddsdispens 
från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för tillbyggnad av 
fritidshyus samt rivning och ersättning av uterum på fastigheten Ryr 1:04.  
Dnr 2021.100 

• Byggnadsnämnden beslutade den 26 maj 2021, § 93, att bevilja strandskyddsdispens 
från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för tillbyggnad av 
komplementbyggnad på fastigheten Ransberg 1:173. Dnr 2021.117 

• Byggnadsnämnden beslutade den 26 maj 2021, § 94, att bevilja strandskyddsdispens 
från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för kåta, utedass 
och två sittbänkar på fastigheten Skalåsen 1:2. Dnr 2021.121 

• Finansiell rapport per 2021-05-31. Dnr KS 2021/90. 
• Förvaltningsrättens dom 2021-06-08 angående laglighetsprövning av 

kommunstyrelsens beslut den 2 december 2020, § 304. 
• Dalslands miljö- och energiförbunds protokoll från mötet den 10 juni 2021. 

• Dalslands miljö- och energinämnds protokoll från mötet den 10 juni 2021. 

• Byggnadsnämndens beslut 23 juni 2021, § 115, angående antagande av ändrad 
byggnadsplan för del av Liane 1:1. Dnr 2020.374.214 

• Byggnadsnämndens beslut 23 juni 2021, § 118, angående nya kvarters- och gatunamn i 
Sapphults verksamhetsområde. Dnr 2020.52.246 

• Byggnadsnämndens beslut 23 juni 2021, § 117, angående planbesked avseende 
ändring av stadsplan för nordöstra delen av Melleruds köping. Dnr 2021.131.214 

• Byggnadsnämndens beslut 23 juni 2021, § 118, angående nya kvarters- och gatunamn i 
Sapphults verksamhetsområde. Dnr 2020.52.246 

• Byggnadsnämnden beslutade den 23 juni 2021, § 126, att bevilja strandskyddsdispens 
från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för ersättning av två 
komplementbyggnader samt nybyggnad av växthus på fastigheten Krökersrud 1:131. 
Dnr 2021.148 
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• Byggnadsnämnden beslutade den 23 juni 2021, § 127, att bevilja strandskyddsdispens 
från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för tillbyggnad av 
fritidshus och nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten Ryr 1:57.  
Dnr 2019.270 

• Byggnadsnämnden beslutade den 23 juni 2021, § 128, att bevilja/avslå strandskydds-
dispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser beviljad strandskyddsdispens för 
komplementbyggnad 1, materialupplag och avslagen strandskyddsdispens tomt-
platsetablering och komplementbyggnad 2 på fastigheten Östra Järn 1:27.  
Dnr 2021.104 

• Byggnadsnämnden beslutade den 23 juni 2021, § 129, att bevilja strandskyddsdispens 
från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för komplement-
byggnader samt tillbyggnad komplementbyggnad på fastigheten Kläppesnäs 1:16.  
Dnr 2021.150 

• Byggnadsnämnden beslutade den 23 juni 2021, § 130, att bevilja strandskyddsdispens 
från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av 
komplementbyggnad, förråd, på fastigheten Ryr 1:72. Dnr 2021.156 

• Finansiell rapport per 2021-06-30. Dnr KS 2021/90. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 180  
   
Aktuella frågor 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Digitalt möte den 24 augusti 2021, kl. 16.00-19.00, med representanter för Scandia i 
Washington County i Minnesota om möjligheterna till vänortsutbyte. 

• Presidiemöte med AB Melleruds Bostäder den 18 augusti 2021. 

• Möte med Dalslandsmedaljkommitté den 17 augusti 2021. 

• Styrelsesammanträde i Visit dalsland den 19 augusti 2021. 

• Dalslandssamverkansråd 4D den 20 augusti 2021. 

• Styrelsesammanträde i Nätaktiebolaget Biogas Brålanda den 27 augusti 2021. 

• Möte med lokala Brottsförebyggande rådet (BRÅ) den 2 september 2021. 

• Dialogmöte angående naturbruksavtalet den 2 september 2021. 

• Möte med polismyndigheten Fybodal den 3 september 2021. 

• Ägarsamråd Dalslands kanal AB den 3 september 2021. 

• Vänerting den 3 september 2021.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 181    
 
Rapporter 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m: 

• Möte den 28 juni 2021 angående Vänerbanan. 

• Möte den 29 juni 2021 angående planer på konstsnöslinga vid OK Kroppefjälls anläggning. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 182  
 
Uppföljning/återrapport om samverkan mellan Bengtsfors och 
Melleruds kommuner 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialchefen för Melleruds och Bengtsfors kommuner lämnar en aktuell återrapport om vad som 
är avklarat angående samverkansarbetet mellan kommunerna: 

• Dialog kring ny organisation politiskt, fackligt och i respektive organisation. 

• Fördjupad avsiktsförskring framtagen och antagen av kommunfullmäktige i båda 
kommunerna. 

• Ny organisation framtagen och förhandlad i båda kommunerna. 

• Struktur för ledningsgrupp implementerad. 

• Påbörjad processs mot likartad uppföljnng av verksamhet och ekonomi. 

• Tillägg till grafisk profil framtagen – sjösätts nu till hösten. 
 
Det som kvarår under hösten är 

• Tillsättning av verksamhetscher - intern och extern rekrytering. Intervjuer under vecka 35. 

• Lansering av den nya organisationen inklusive tillägg grafisk profil. 

• Bygga välfungerande ledningsgrupper på de olika nivåerna och få den nya orgisationen att  
landa. 

• Försätta arbetet med att synkronisera och där det ger mervinster likrikta processer i 
verksamheterna exempelvis kvalitetledningssystem, samverkansstruktur internt och externt, 
arbetsmiljö, statsbidrag m.m.– här ligger stora vinster med samarbetet. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 183 Dnr 2021/242 

Temporär finansiering av Kommunakademin Väst 2022 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 

1. i enlighet med Fyrbodals kommunalförbunds skrivelse och den politiska styrgruppen för  
Kommunakademin Västs rekommendation att från Melleruds kommun bidra till 
finansieringen av KAV år 2022 med 25 436 kronor.  

2. finansieringen sker inom kommunstyrelsens budget.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunakademin Väst (KAV) är en samverkansarena mellan kommunerna i Fyrbodal  
och Högskolan Väst med syfte att bedriva gemensam kunskaps-, kompetens- och 
verksamhetsutveckling bidragande till nytta för kommunerna och Högskolan Väst samt 
samhället i stort. Långsiktig finansiering av KAV är i behov av längre beredning. Temporärt 
föreslås en finansiering av KAV för Melleruds del gällande år 2022 med 25 436 kronor.  

Beslutsunderlag 

• Beslut i direktionen – Rekommendation om temporärt beslut om utdebitering till respektive 
kommun för att finansiera Kommunakademin Väst år 2022 

• Samverkansavtal Kommunakademin Väst 
• Verksamhetsberättelse Kommunakademin Väst 2020. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2021-08-10, § 240. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att 
1. i enlighet med Fyrbodals kommunalförbunds skrivelse och den politiska styrgruppen för  

Kommunakademin Västs rekommendation att från Melleruds kommun bidra till 
finansieringen av KAV år 2022 med 25 436 kronor.  

2. finansieringen sker inom kommunstyrelsens budget.  
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Fyrbodals kommunalförbund 
HR-chefen 
Ekonomichefen 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 184  
 
Aktuella arbetsmiljöfrågor 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsens ledamöter, kommunchefen och HR-chefen redovisar och diskuterar  
aktuella arbetsmiljöfrågor: 

• Tredje del av arbetsmiljöutbildning för kommunstyrelsen kommer att planeras/genomföras 
efter att ny HR-chef rekryterats och tillträtt. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 185 
 
Avtackning av HR-chefen 
 
Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av att HR-chefen lämnar Melleruds kommun för att påbörja anställning i 
Vänersborgs kommun avtackas hon av kommunstyrelsen.  
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§ 186 Dnr KS 2021/403 

Avsiktsförklaring - ansökan om cykeltävling 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 

1. ställa sig positiv till en ansökan om genomförande av Cykel-SM i Mellerud 2023 och 2024 
genom Framtidsbygdens IK. 

2. bevilja 50 tkr till Framtidsbygdens IK för Cykel-SM 2023 och 2024 under förutsättning att 
föreningens ansökan om att arrangeras beviljas. Finansiering sker genom kommunstyrelsens 
förfogandeanslag. 

3. bevilja lån och drivmedel för användning av kommunens bilar till Framtidsbygdens IK vid 
Cykel-SM 2023 och 2024 under förutsättning att föreningens ansökan om att arrangeras 
beviljas. Lånet motsvarar användning under tävlingarna samt till och från tävlingsområdet. 
Finansiering sker genom kommunstyrelsens förfogandeanslag direkt till samhälls-
byggnadsförvaltningen och motsvarar 25 tkr. 

4. ge enhetschefen för Kommunikation och säkerhet i uppdrag att ta fram ett sponsoravtal. 

Sammanfattning av ärendet 

Föreningen Framtidens IK har inkommit med en skrivelse som beskriver deras avsikter att 
ansöka om SM i landsvägscykel i Mellerud 2023 och 2024. Vid genomförande av cykel-SM i 
Mellerud önskar föreningen stöd från Melleruds kommun. Samma förening arrangerade i år 
cykelloppet Brudfjällsracet för tionde året i rad. Den 22 augusti planeras en deltävling i den 
rikstäckande serien för elitcyklister SWE Cup samt ett GP-lopp i Mellerud som underlag för 
ansökan om SM-tävlingarna 2023 och 2024. Aktiviteterna beräknas av föreningen generera 
hotellnätter, kringaktiviteter och merkonsumtion i kommunen samt reklam för Melleruds 
kommun i cykelkretsar och kan sätta kommunen på kartan i cykelsverige. 
Ett arrangemang med SM-tävlingar i Melleruds kommun bedöms ligga i linje med 
kommunfullmäktiges vision och mål om att vara en attraktiv kommun och främja företagsamhet 
och föreningsliv. Tävlingarna kan även medverka till kommunens platsvarumärke som en 
attraktiv kommun att leva, bo och verka inom. 

Utöver ett ekonomiskt bidrag kan kommunen bistå Framtidens IK genom att upprätta kontakter 
mellan föreningen och representanter från det lokala näringslivet och föreningar i Mellerud i 
syfte att stimulera dessa till att medverka vid kringaktiviteter. 

Beslutsunderlag 

• Avsiktsförklaring och bilagor. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2021-08-10, § 253. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att 
1. ställa sig positiv till en ansökan om genomförande av Cykel-SM i Mellerud 2023 och 2024 

genom Framtidsbygdens IK. 
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2. bevilja 50 tkr till Framtidsbygdens IK för Cykel-SM 2023 och 2024 under förutsättning att 
föreningens ansökan om att arrangeras beviljas. Finansiering sker genom kommunstyrelsens 
förfogandeanslag. 

3. bevilja lån och drivmedel för användning av kommunens bilar till Framtidsbygdens IK vid 
Cykel-SM 2023 och 2024 under förutsättning att föreningens ansökan om att arrangeras 
beviljas. Lånet motsvarar användning under tävlingarna samt till och från tävlingsområdet. 
Finansiering sker genom kommunstyrelsens förfogandeanslag direkt till 
samhällsbyggnadsförvaltningen och motsvarar 25 tkr. 

4. ge enhetschefen för Kommunikation och säkerhet i uppdrag att ta fram ett sponsoravtal. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Framtidsbygdens IK 
Enhetschefen Kommunikation och säkerhet 
Samhällsbyggnadschefen 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
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