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§ 20    
 
Integrations- och arbetsmarknadsfrågor 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Socialchefen, kultur- och utbildningschefen, administrative chefen och 
ekonomichefen samt kommunchefen informerar om aktuella integrations-  
och arbetsmarknadsfrågor: 

• Arbetslöshet 
Administrative chefen redovisar statistik över arbetslösheten i kommunen, 
Fyrbodal, regionen och riket. 

• Försörjningsstöd 
Administrative chefen redovisar statistik över försörjningsstödet i kommunen.  

• Flöden Arbetsmarknadsenheten 
Administrative chefen redovisar flödet av personer inskrivna/utskrivna hos 
arbetsmarknadsenhetens aktiviteter. 

• Myndighetssamverkan 
Administrative chefen informerar om vilka andra kommunala verksamheter och 
myndigheter arbetsmarknadsenheten samverkar med i sin verksamhet och vilka 
projekt som är på gång. 

• Förskolan 
Fortsatt högt tryck på ansökningar till förskolan. 116 barn står för närvarande i 
kö. En del får plats i modulen på Lunden. Ytterligare platser behövs. 

• Grundskolan 
Rekordmånga elever i grundskolan. Högsta ökningen i Fyrbodal.Fortsatt många 
asyleelver. Utredning kring grundskolans framtid pågår. Nordalsskolan kommer 
att bli treparallellig. Rådaskolan kommer också få ett ökat tryck. Ska den byggas 
ut eller använda moduler. Elever får i vissa fall bussas till ytterskolor på grund av 
platsbrist. Det är en dyr lösning. 

• Gymnasiet 
Fortsatt samma elevantal. Oförändrat antal asylelever. Fyra sökanden till 
lärlingsprogrammet Lantbruk i Mellerud. Estetprogrammet har enbart en 
sökanden. 

• Vuxen 
SFI och yrkesrådgivning på tisdagskvällar. Lärlingsprogram Lantbruk/Grön 
näring har svagt intresse hos vuxna nyanlända. 

• Ekonomi 
”Flyktingpåsen” kommer att räcka 2018 men inte 2019. 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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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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§ 21 Dnr KS 2017/656.841 
 
Förbättrad turistservice i Sunnanå Hamn 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 

1. ge arbetsgruppen i uppdrag att fortsätta planeringen för förbättrad turistservice  
i Sunnanå Hamn enligt föreliggande förslag. 

2. tillskjuta maximalt 330 tkr under 2018 och 260 tkr under 2019 till att prova 
detta upplägg under två år.  

3. finansiering av projektet sker inom kommunstyrelsens budget för 2018-2019. 

4. ge arbetsgruppen i uppdrag att utreda om projektet kan delfinansieras av 
arbetsmarknadsprojekt för att minska kostnaden. 

 
Beskrivning av ärendet 

Efter utvärdering av enkäter som besvarats under andra halvan av 2017 har 
arbetsgruppen sett att det inom vissa områden finns goda möjligheter att förbättra 
och utveckla området i och kring Stenmagasinet, Sunnanå hamn. 

I samband med uppsägning av avtal med tidigare arrendator av Stenmagasinet har 
arbetsutskottet beslutat ge fastighetschefen i uppdrag att, tillsammans med 
näringslivsansvarige och turistinformatör, ta fram en projektbeskrivning med 
kostnadskalkyl för en förbättrad turistservice i Sunnanå Hamn. 

Förbättrad turistservice i Sunnanå Hamn ska bestå av: 

• Grön/vit-skyltad turistinformation som också fungerar som hamnkontor. 

• Möjlighet för besökaren att köpa enklare dagligvaror. 

• Möjlighet att köpa en lättare måltid, kaffe, smörgås.  

• Ett större utbud av aktiviteter/erbjudanden i Sunnanå Hamn. 

Förslag till inriktning för Stenmagasinet i Sunnanå Hamn: 

• Turistinformation som drivs i kommunens regi. Grön-vit skyltad enligt Visitas 
kriterier. 

Entreprenör som driver: 

• Butik (enkelt dagligvarusortiment). 

• Servering med lättare måltider, dryck, cafésortiment. 

• Anordna aktiviteter. 

Näringslivs- och marknadsföringsansvarig redovisar sammanställning av  
enkätsvar från båtplatsgäster om servicen i Sunnanå Hamn. 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse med kostnadskalkyl. 
• Arbetsutskottets beslut 2018-01-23, § 25. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen beslutar att 

1. ge arbetsgruppen i uppdrag att fortsätta planeringen för förbättrad turistservice  
i Sunnanå Hamn enligt föreliggande förslag. 

2. tillskjuta maximalt 330 tkr under 2018 och 260 tkr under 2019 till att prova 
detta upplägg under två år.  

3. finansiering av projektet sker inom kommunstyrelsens budget för 2018-2019. 

4. ge arbetsgruppen i uppdrag att utreda om projektet kan delfinansieras av 
arbetsmarknadsprojekt för att minska kostnaden. 

 
Beslutsgång 

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

Näringslivsansvarig 
Turistinformatören 
Fastighetschefen 
Samhällsbyggnadschefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 22 Dnr KS 2018/24.265 
 
Remissvar angående förslag till bildande av naturreservatet 
Eds barrskog och våtmarker i Melleruds kommun  
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. Melleruds kommun ställer sig positivt till bildande av naturreservatet Eds 
barrskog och våtmarker enligt föreliggande förslag då det kan anses att 
reservatet är i överensstämmelse med Melleruds översiktsplan och 
naturvårdsprogram. 

2. Melleruds kommuns ställningstagande gäller under förutsättning att 
Länsstyrelsen kommer överens med samtliga markägare. 

3. Melleruds kommun vill påtala att Länsstyrelsen bör ta i beaktande sitt förbud 
mot stängsel och tillåta en hållbar skötsel för att bevara kulturmarken. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen har överlämnat ett förslag till bildande av naturreservat Eds  
barrskog och våtmarker i Melleruds kommun som remiss till Melleruds kommun  
för myndighetssamråd samt till Dalslands miljö- och energinämnd för eventuellt 
yttrande. Yttranden ska vara länsstyrelsen till handa senast 14 februari 2018. 

I förslag till beslut skriver länsstyrelsen: ” På den aktuella fastigheten finns en del 
våtmark som ingår i det större våtmarkskomplexet Smörekullemossarna och 
Barlindemaden men merparten är skog. En del av skogen har mycket höga 
naturvärden. Mycket höga naturvärdena finns i en sumpskog på översilningsmark 
med stort inslag av al, björk och enstaka tallar och mycket rikligt med död ved och 
i en i äldre, varierad barrblandskog med relativt rikt inslag av gammal asp och 
måttligt-rikligt inslag av död ved, bland annat en del asplågor. Det finns också höga 
naturvärden i form av gles hällmarkskog med äldre tall och i form av talldominerad 
barrblandskog med inslag av äldre gran och asp. Ytterligare sumpskogar och 
hällmarkstallskogar med vissa naturvärden finns också. Flera signalarter som 
indikerar höga naturvärden är funna i området.  

Områdets naturvärden skulle försvinna om skogsbruk bedrevs. Naturvärdena i 
området är följaktligen oförenliga med konventionella skogsbruksmetoder och 
annan exploatering. Genom naturreservatsbildning undanröjs de hot mot 
naturvärdena som konventionella skogsbruksmetoder och annan exploatering 
utgör. Längs naturreservatets norra gräns löper Karl XII:s väg som är en av de 
mest populära vandringslederna i Dalsland.” 

Den aktuella platsen på Kroppefjäll ingår i området för landsbygdsområden i 
Melleruds kommuns befintliga översiktsplan. Området beskrivs i översiktsplanen 
som ”ett i stora stycken orört naturområde, med skog och sjöar. I stort sett hela 
området omfattas av riksintresse för naturvård, och flera delområden har olika 
typer av naturskydd... I enlighet med Naturvårdsplanens åtgärdsdel ska mycket 
stor restriktivitet tillämpas i området och de opåverkade områdena på Kroppefjäll i 
huvudsak lämnas orörda.”  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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I naturvårdsprogrammet för Melleruds kommun beskrivs området där 
Smörkullemossarna ingår som särskilt skyddsvärt med höga botaniska värden och 
klassas enligt Länsstyrelsens skala i klass 1, vilket är det högsta naturvärdet. I 
naturvårdsprogrammets åtgärdsplan är samråd med länsstyrelsen om behovet av 
långsiktigt skydd för de värdefulla våtmarksområdena på Kroppefjäll en av 
åtgärderna som kommunen tar upp. 
Området bedöms ha en mängd skogsbiologiskt viktiga strukturer så som äldre träd 
och död ved då, sedan lång tid tillbaka, ytterst få skogsbruksåtgärder vidtagits. 
Detta har resulterat i en mosaikartad skog med mycket stora delar som idag utgör 
värdekärnor och andra delar som är på väg att bli värdekärnor.  

Det har inte förekommit någon verksamhet i området som kan ha gett 
markföroreningar. 
 
Beslutsunderlag 

• Remisshandlingar från Länsstyrelsen i Västra Götaland. 
• Dalslands miljö- och energikontors förslag till remissvar. 
• Arbetsutskottets beslut 2018-02-06, § 40. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. Melleruds kommun ställer sig positivt till bildande av naturreservatet Eds 
barrskog och våtmarker enligt föreliggande förslag då det kan anses att 
reservatet är i överensstämmelse med Melleruds översiktsplan och 
naturvårdsprogram. 

2. Melleruds kommuns ställningstagande gäller under förutsättning att 
Länsstyrelsen kommer överens med samtliga markägare. 

3. Melleruds kommun vill påtala att Länsstyrelsen bör ta i beaktande sitt förbud 
mot stängsel och tillåta en hållbar skötsel för att bevara kulturmarken. 

 
Beslutsgång 

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

Länsstyrelsen Västra Götaland  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 23 Dnr KS 2017/659.317 
 
Svar på medborgarförslag att tända upp belysningen från 
Edsvägen till Håverud vid Akvedukten 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning  
till att förslaget kommer att tas med i det arbete som pågår med en helhetsöversyn 
av offentlig belysning i kommunen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Johnny Persson, Håverud, föreslår i ett medborgarförslag den 19 november 2017 
att tända upp belysningen från Edsvägen till Håverud över Akvedukten. Skälet är 
att det är många som är ute och promenerar efter mörkrets inbrott. Dalslands 
största sevärdighet ska vara upplyst även vintertid. 

Arbetsutskottet beslutade den 9 januari 2018, § 6, att ge samhällsbyggnadschefen  
i uppdrag att utreda medborgarförslaget och lämna förslag till svar. redovisning av 
uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 23 januari 2018. 
 
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag. 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till svar.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-01-23, § 28. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning  
till att förslaget kommer att tas med i det arbete som pågår med en helhetsöversyn 
av offentlig belysning i kommunen. 
 
Beslutsgång 

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

Johnny Persson, Håverud  
Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschefen gata/park  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 24 Dnr KS 2017/746.317 
 
Svar på medborgarförslag om att befintlig gatubelysning  
från Kanalvägen över Håverudsbron startas upp igen 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning  
till att förslaget kommer att tas med i det arbete som pågår med en helhetsöversyn  
av offentlig belysning i kommunen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Maria Ihrén, Håverud, föreslår i ett medborgarförslag den 29 december 2017 att att 
befintlig gatubelysning från Kanalvägen över Håverudsbron startas upp igen 
 
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-01-23, § 29. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning  
till att förslaget kommer att tas med i det arbete som pågår med en helhetsöversyn  
av offentlig belysning i kommunen. 
 
Beslutsgång 

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

Maria Ihrén, Håverud  
Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschefen gata/park   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 25 Dnr KS 2017/587.317 
 
Svar på medborgarförslag om att tända gatubelysning från 
Kyrkogatan till Holms kyrka 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning  
till att förslaget kommer att tas med i det arbete som pågår med en helhetsöversyn  
av offentlig belysning i kommunen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Börje Norgren, Mellerud, föreslår i ett medborgarförslag den 12 oktober 2017 att 
kommunen tänder gatubelysningen från Kyrkogatan till Holms kyrka 
 
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-01-23, § 30. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning  
till att förslaget kommer att tas med i det arbete som pågår med en helhetsöversyn  
av offentlig belysning i kommunen. 
 
Beslutsgång 

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

Börje Norgren, Mellerud  
Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschefen gata/park   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 26 Dnr KS 2018/26.288 
 
Projekt Renovering av Stinsen (Mellerud 2:11), startbesked 
och omfördelning av investeringsbudget 2018 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta projekt Renovering av Stinsen 
(Mellerud 2:11) och lämna en slutredovisning när projektet är slutfört. 

2. bevilja 2 710 tkr till renovering av Stinsen. Detta är en utökning av tidigare 
beviljat investeringsbelopp 4 980 tkr. Omfördelning sker i 2018 års 
investeringsbudget och finansieras med förskotterade statsbidrag avsedda för 
flyktingverksamheten. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt tidigare beslut ska Stinsenfastigheten (Mellerud 2:11) genomgå renovering 
både utvändigt och invändigt. Det är en gammal byggnad som har ändrats genom 
åren, och dess ursprungliga utseende har förvanskats med tiden. 

I början av 2016 redovisades en grov kalkyl för det som då var aktuellt.  

Utvändigt behövde fasad, tak och takfot saneras då det under fasadpanelen sitter 
eternitskivor, på taket ligger det eternit samt är takfoten klädd med detsamma. 
Fönster behövde även bytas, ny fasadpanel monteras och nytt tak läggas. 

Invändigt var det tillgänglighetsanpassning på nedervåningen (plan 1), 
uppfräschning av ytskikt, nytt undertak och genomgång av värmesystem samt 
nytt ventilationsaggregat och delvis nya kanaler. Toaletter behövde byggas om på 
plan 2. De som inte ska användas ska proppas. 

Efter ytterligare genomgångar av fastigheten har samhällsbyggnadsförvaltningen 
kommit fram till följande åtgärder utvändigt: 

• Miljöinventering och sanering av miljöfarliga ämnen (asbest). 
• Ändringar i fasader, dörrar och fönster. 
• Byte av tak och takfot. 
• Sockel ska blästras. 
• Diverse markarbeten för att ändra tillgänglighet och utemiljö vid innergård. 
• Målningsarbeten. 
• Ny balkong, utrymning. 

För de utvändiga åtgärderna har samhällsbyggnadsförvaltningen upphandlat en 
samarbetspartner som genom utökad samverkan tillsammans med kommunen som 
beställare genomför en planerad renovering för att få fram mer av byggnadens 
ursprungliga utseende. Ett av skälen till att man valt utökad samverkan 
(partnering) är många osäkerhetsfaktorer i byggnaden med hänsyn till skick, 
befintligt utförande, miljöfarliga ämnen etc. Ett annat skäl är trafiksituationen kring 
byggnaden med järnväg, bussar, pendelparkering mm. 

Kapitalkostnaderna täcks av tidigare ramökning för 2018 års driftbudget. 
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Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-01-23, § 26. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta projekt Renovering av Stinsen 
(Mellerud 2:11) och lämna en slutredovisning när projektet är slutfört. 

2. bevilja 2 710 tkr till renovering av Stinsen. Detta är en utökning av tidigare 
beviljat investeringsbelopp 4 980 tkr. Omfördelning sker i 2018 års 
investeringsbudget och finansieras med förskotterade statsbidrag avsedda för 
flyktingverksamheten. 

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 27 Dnr KS 2017/255.052 
 
Slutredovisning av projekt Beläggningsarbeten Rådaskolan 
och Dahlstiernska gymnasiet 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisningen av projekt Beläggningsarbeten 
Rådaskolan och Dahlstiernska gymnasiet och avslutar ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsförvaltningen tog på uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott 
fram kostnader för att asfaltera om skolgården vid Rådaskolan och Dahlstiernska 
gymnasiet. Kostnaden för att rusta upp befintliga asfaltytor i samband med att 
anläggning av diverse aktivitetsutrustning beräknades till 1,1 Mnkr. 

Elevrådet på högstadiet tog i samråd med samhällbyggnadsförvaltiningen fram 
förslag på aktiviteter så som konstgräsplan, skateboard ramper av olika typer m.m.  

Asfaltytorna som fanns inom området idag var kraftigt undermåliga och var en 
säkerhetsrisk då både stenar och gamla fundament stack upp i ytan, vissa partier 
saknade även asfalt och eller var mycket ojämna. Vattenpölar skapades vid regn 
eller snösmältning så att ytor inte blev speciellt trevliga att vistas på.  

Kommunstyrelsen beslutade den 10 maj 2017, § 84, att  

1. bevilja 1,1 Mnkr i investeringsmedel för att genomföra beläggningsarbeten enligt 
föreliggande förslag.  

2. finansiering sker genom en omfördelning i investeringsbudget för 2017. 

3. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta projektet och lämna en 
slutredovisning när projektet är slutfört. 

Projekt asfaltering av skolområdet vid Rådaskolan och Dahlstiernska gymnasiet har 
genomförts med egen personal samt avropade entreprenörer som kommunen har 
gällande avtal med.  

Projektet har ett överskott på 66 tkr gentemot budgeterade investeringsmedel. 
Anledningen är att markförhållande var bättre än vad vi förutsett och att 
arbetsinsats således har blivit mindre. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens beslut 2017-05-10, § 84. 
• Slutredovisning.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-02-06, § 48. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisningen av projekt Beläggningsarbeten 
Rådaskolan och Dahlstiernska gymnasiet och avslutar ärendet. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 28 Dnr KS 2017/741.002 
 
Delegering till byggnadsnämnden att anta detaljplaner 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att med stöd av 5 kap. 27 § Plan- och bygglagen 
(2010:900) delegera till byggnadsnämnden att anta detaljplan under förutsättning 
att: 

1. detaljplanen är förenligt med översiktsplan eller fördjupningar eller av 
kommunstyrelsen antagna program,  

2. stat och kommun inte har motstridiga intressen och att länsstyrelsen inte har 
framfört erinringar som medfört prövning enligt 11 kap. 10-12 §§ Plan- och 
bygglagen,  

3. detaljplanen inte medför betydande ekonomiska åtaganden för kommunen eller  

4. detaljplanen inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 
 
Reservationer  

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

Den 1 januari 2015 trädde nya bestämmelser i kraft gällande förfarandet att ta 
fram och anta detaljplaner. Plan- och byggenheten har tagit fram förslag på hur 
bestämmelserna kan tillämpas i kommunens detaljplanearbete för att påskynda 
planprocessen.  

Med stöd av Plan- och bygglagen kan kommunfullmäktige delegera beslutande-
rätten till byggnadsnämnden att anta detaljplaner som inte är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt. Syftet med delegeringen är att 
effektivisera planprocessen och därmed minska tiden det tar att ta fram en 
detaljplan.  

Byggnadsnämnden beslutade den 20 december 2017, § 256, att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att med stöd av 5 kap. 27 § Plan- och bygglagen 
(2010:900) delegera till byggnadsnämnden att anta detaljplan under  
förutsättning att: 

1. detaljplanen är förenligt med översiktsplan eller fördjupningar eller av 
kommunstyrelsen antagna program,  

2. stat och kommun inte har motstridiga intressen och att länsstyrelsen inte har 
framfört erinringar som medfört prövning enligt 11 kap. 10-12 §§ Plan- och 
bygglagen,  

3. detaljplanen inte medför betydande ekonomiska åtaganden för kommunen eller  

4. detaljplanen inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.  
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Arbetsutskottet beslutade den 9 januari 2018, § 12, att återremittera ärendet  
och ge kommunchefen i uppdrag att ta fram ett nytt underlag med anledning av 
den nya kommunallagens skrivning om kommunstyrelsens förstärkta ansvar/roll i 
förhållande till övriga verksamheter och den kommande nya förvaltningslagen.  

 
Beslutsunderlag  

• Byggnadsnämndens beslut 2017-12-20, § 256.  
• Utdrag ur Plan- och bygglagen (2010:900)  
• Arbetsutskottets beslut 2018-02-06, § 53. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M) och Marianne Sand Wallin (S): Bifall till arbetsutskottets förslag 
enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att med stöd av 5 kap. 27 § Plan- och bygglagen 
(2010:900) delegera till byggnadsnämnden att anta detaljplan under förutsättning 
att: 

1. detaljplanen är förenligt med översiktsplan eller fördjupningar eller av 
kommunstyrelsen antagna program,  

2. stat och kommun inte har motstridiga intressen och att länsstyrelsen inte har 
framfört erinringar som medfört prövning enligt 11 kap. 10-12 §§ Plan- och 
bygglagen,  

3. detaljplanen inte medför betydande ekonomiska åtaganden för kommunen eller  

4. detaljplanen inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 
 
Daniel Jensen (KD), Jörgen Eriksson (KIM) och Ulf Rexefjord (SD): Kommun-
fullmäktige beslutar att med stöd av 5 kap. 27 § Plan- och bygglagen (2010:900) 
delegera till kommunstyrelsen att anta detaljplan under förutsättning att: 

1. detaljplanen är förenligt med översiktsplan eller fördjupningar eller av 
kommunstyrelsen antagna program,  

2. stat och kommun inte har motstridiga intressen och att länsstyrelsen inte har 
framfört erinringar som medfört prövning enligt 11 kap. 10-12 §§ Plan- och 
bygglagen,  

3. detaljplanen inte medför betydande ekonomiska åtaganden för kommunen eller  

4. detaljplanen inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 
 
Beslutsgång 

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

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 29 Dnr KS 2018/45.804 
 
2018 års beräkning av studieförbundens kommunala anslag  
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bifalla 2018 års beräkning av studieförbundens 
kommunala anslag enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Folkbildningsrådet fastställde i december 2015 en ny fördelningsmodell för det 
statliga bidraget till studieförbundens verksamhet. Västra Götalands Bildnings-
förbund beslutade i juni 2017 att utarbeta en ny rekommendation för beräkning av 
kommunala anslag till de lokala studieförbundsavdelningarna i Västra Götaland. 
Styrelsen ser stora fördelar såväl för kommunerna som för studieförbunden att det 
kommunala bidragssystemet i så stor utsträckning som möjligt harmonierar med 
det statliga.  

2018 års rekommendation för beräkning av studieförbundens kommunala anslag 
berör inte volymen på det kommunala bidraget utan endast fördelningen av 
totalbeloppet. 

Beslutsunderlag 

• 2018 beräkning av studieförbundens kommunala anslag 
• Utbetalning enligt 2018 beräkning av studieförbundens kommunala anslag 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-24. 
• Arbetsutskottets beslut 2018-02-06, § 54. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen beslutar att bifalla 2018 års beräkning av studieförbundens 
kommunala anslag enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

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

Verksamhetsutvecklaren 
Samhällsvägledarna (Medborgarkontoret) 
ABF Mellerud,  
Blida  
Folkuniversitetet 
Studiefrämjandet  
Studieförbundet Vuxenskolan  
Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet   
Medborgarskolan  
Sensus  
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§ 30 Dnr KS 2017/51.318 
 
Svar på motion om att indexreglera väghållningsbidraget 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. bifalla punkt 2 i motionen som avser att reglerna omarbetas och att detta 
beaktas i nästa budget och ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag till 
uppdaterade regler för kommunal bidragsgivning till enskilda vägar inom 
Melleruds kommun. Förslaget ska innehålla en beskrivning av dess 
konsekvenser. 

2. anse punkterna 1 och 3 i motionen som besvarade. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Daniel Jensen (KD) föreslår i en motion den 25 januari 2017 att 
kommunfullmäktige beslutar att 

1. en utredning görs så att man får reda på hur mycket bidraget borde vara om 
man skulle få lika mycket för pengarna idag som 1996. 

2. reglerna omarbetas och detta beaktas i nästa budget. 

3. man ska få stöd från första metern av sin väg dvs. att 100-metersregeln slopas. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion. 
• Reglemente för kommunal bidragsgivning till enskilda vägar inom Melleruds 

kommun, § 72, KF 1996-11-19. 
• Underlag från samhällsbyggnadsförvaltningen. 
• Kommunstyrelseförvaltningens förslag till svar.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-01-23, § 35. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. bifalla punkt 2 i motionen som avser att reglerna omarbetas och att detta 
beaktas i nästa budget och ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag till 
uppdaterade regler för kommunal bidragsgivning till enskilda vägar inom 
Melleruds kommun. Förslaget ska innehålla en beskrivning av dess 
konsekvenser. 

2. anse punkterna 1 och 3 i motionen som besvarade. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 31 Dnr KS 2018/3.160 
 
Årlig uppföljning av kommunernas krisberedskapsarbete 2017  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 

1. godkänna föreliggande redovisning. 

2. redovisningen ska avges som rapport till Länsstyrelsen i Västra Götaland. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunerna ska genomföra en årlig rapportering av krisberedskapsarbetet till 
Länsstyrelsen. 

Enligt Reglemente för krisberedskapsarbete i Melleruds kommun (KF 2016-10-26,  
§ 123) svarar kommunstyrelsen för denna uppföljning och rapportering. 

Beslutsunderlag 

• Årlig uppföljning av LEH för 2017 avseende Melleruds kommun. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-01-23, § 36. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen beslutar att 

1. godkänna föreliggande redovisning. 

2. redovisningen ska avges som rapport till Länsstyrelsen i Västra Götaland. 
 
Beslutsgång 

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

Säkerhetssamordnaren 
Länsstyrelsen Västra Götaland  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 32  Dnr 2018/46.003  
   
Stiftelsen Dal-Västra Värmlands Järnväg, förändring av 
stadgar 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige i Melleruds kommun beslutar att fastställa stadgar för  
stiftelsen Dal-Västra Värmlands Järnväg enligt föreliggande förslag. 
 
Jäv 

På grund av jäv deltar inte Lisbeth Berglöv (KD) i handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

En permutation av Stiftelsen Dal-Västra Värmlands Järnvägs stadgar begärdes av 
styrelsen under år 2014. Bakgrunden var bl.a. att styrelsen ville bilda bolag som 
ansvarade för tågverksamheten, Stiftelsen skulle vara infrastrukturägare och 
ansvara för dressinverksamheten. 

Bengtsfors kommun anlitade en konsult från Kommunakuten AB som var 
professionell på lagstiftningen kring stiftelser. Konsulten fick i uppdrag att begära 
permutation enligt underlag som styrelsen tagit fram. Konsulten fick senare 
delegation från styrelsen på att göra förändringar i stiftelsens stadgar enligt 
Kammarkollegiet förslag. 

De förändringar som Kammarkollegiet den 10 mars 2017 godkänt i de gamla 
stadgarna gäller i § 6 och § 9 samt upphävande av § 25 och § 33. 

Stiftelsen Dal-Västra Värmlands Järnväg begäran om förändring/permutation ska 
efter Kammarkollegiets godkännande även fastställas av respektive huvudmän - 
Bengtsfors och Melleruds kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 

• Missiv från stiftelsen Dal-Västra Värmlands Järnväg. 
• Förslag till förändrade stadgar för stiftelsen Dal-Västra Värmlands Järnväg. 
• Kammarkollegiets beslut 2017-03-10. 
• Stadgar för stiftelsen Dal-Västra Värmlands Järnväg - 1986-08-07. 
• Arbetsutskottets beslut 2018-02-06, § 44. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige i Melleruds kommun beslutar att fastställa stadgar för  
stiftelsen Dal-Västra Värmlands Järnväg enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 33  
   
Anmälan 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

• Finansiell rapport per 2017-12-31. Dnr KS 2017/85. 

• Protokoll från Dalslands miljö- och energinämnd den 14 december 2017. 
 

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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MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsen 2018-02-07 23
  
 
 
 
 
 

§ 34  
   
Aktuella frågor 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) 
Ordföranden informerar om förslag om att flytta över medel till underhåll av 
DVVJ-banan och planer på terminal i Bäckefors. 

 
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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§ 35    
 
Rapporter 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen rapporterar från  
sammanträden m.m: 

• Workshop om samverkan i Dalsland 
Ordförande informerar om genomförd workshop om samverkan inom  
kommunal verksamheter i Dalslandskommunerna. 

 
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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§ 36    
 
Krisberedningsutbildning 
 
Sammanfattning av ärendet  

Obligatorisk utbildning för kommunstyrelsens ledamöter och övriga kallade. 

Utbildningen genomförs enligt Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 
för innevarande mandatperiod. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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