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  Utdragsbestyrkande 

Tid och plats Onsdagen den 11 oktober 2017, klockan 08.30 – 12:15, i Tingshuset 
Beslutande  
Ledamöter Tommy W Johansson (S) 

Christine Andersson (S) 
Thomas Hagman (S) 
Marianne Sand Wallin (S) 
Martin Eriksson (C) 
Peter Ljungdahl (C) 

Eva Pärsson (M) §§ 150-156, 158-182 
Daniel Jensen (KD) 
Pål Magnussen (V) §§ 150-179, 181-182 
Ulf Rexefjord (SD) 

 
Tjänstgörande ersättare Jörgen Eriksson (KIM) för Sofia Falander (MP) 
 
Övriga närvarande 

Ersättare Michael Melby  (S) 

 Lisbeth Berglöv  (KD) 
 Ann-Christine Österberg  (SD) 

 
Tjänstemän Björn Lindquist, t.f. kommunchef    

Anna Granlund, utredare 
Jan Skeppstedt, arkitektkonsult § 151 
Peter Mossberg, fastighetschef § 152-153 
Emma Lindquist, ekonom § 154-155 
Renée Olsåker, miljöstrateg § 169 
Patrik Tellander, förråds- och renhållningschef § 169 
 

Övriga  Mikael Erlandsson, regionchef Företagarföreningen § 150 
 

Utses att justera  

Justerare Marianne Sand Wallin (S) 
Ersättare Thomas Hagman (S) 

 

Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 12 oktober 2017, klockan 13.00. 

 

Justerade paragrafer  §§ 150 - 182 

 

Underskrifter Sekreterare ..............................................................................................  

  Anna Granlund 

 Ordförande .............................................................................................................................................. 

  Tommy W Johansson  

 Justerande ............................................................................................................................. ................. 

 Marianne Sand Wallin 

 

 ANSLAG/BEVIS   
Protokollet är justerat.  Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Organ Kommunstyrelsen 
 

Sammanträdesdatum 2017-10-11 

 

Datum då anslaget sätts upp 2017-10-13   

 

Datum då anslaget tas ned 2017-11-06 
  

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 

Underskrift ........................................................................................................ 

 Anna Granlund 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Innehållsförteckning 

 

§ 150  Information om och utdelning av boken Minst & flest – en viktig bok om 

soloföretagare 

3 

§ 151  Detaljplan för kvarteret Spjutet, antagande 4 

§ 152  Projekt Renovering av Tingshuset, slutredovisning 5 

§ 153  Projekt Upprustning av kontorslokaler för Gata/Park, projektbeskrivning 

och igångsättningsbeslut 

6 

§ 154  Delårsbokslut 2016-07-31 för Melleruds kommun  7 

§ 155  Prognos 2/2017 för Melleruds kommun 8 

§ 156  Svar på motion om att utreda migrationens ekonomiska effekter för 

Melleruds kommun 
9 

§ 157  Svar på motion om att ta bort plasten från komposten 10 

§ 158  Svar på medborgarförslag om farthindrande passage på Österrådagatan 11 

§ 159  Reglemente för uthyrning av kommunala lokaler och lokaler som uppbär 

kommunalt stöd 

12 

§ 160  Säkerhetsorganisation för Melleruds kommun 13 

§ 161  Delårsbokslut 2017-07-31 för Melleruds Bostäder AB 14 

§ 162  Prognos 2/2017 för Melleruds Bostäder AB 15 

§ 163  Fyrbodals kommunalförbund, verksamhetsplan och budget för 2018  16 

§ 164  Fyrbodals kommunalförbund, budget tillväxtmedel 2018  17 

§ 165  Stiftelsen Dalslands kanals framtida bestånd, årsredovisning och 

koncernredovisning för 2016 

19 

§ 166  Anslag till Dalslands kanal och Snäcke kanal för år 2018  20 

§ 167  Medfinansiering av projektet Lake Vänern Grand Tour 21 

§ 168  Sammanträdesplan för 2018 för kommun-fullmäktige, kommunstyrelsen, 

kommun-styrelsens arbetsutskott och miljö- och hälsorådet  

23 

§ 169  Förslag till uppdaterad bevarandeplan för Natura 2000-område Sunnanå 

SE0530216  

25 

§ 170  Kompletteringsval av ny ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott  26 

§ 171  Kompletteringsval av ny ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott  27 

§ 172  Kompletteringsval av ny ledamot i förhandlingsutskottet 28 

§ 173  Kompletteringsval av ny ersättare i förhandlingsutskottet 29 

§ 174  Kompletteringsval av ny ledamot i Polsam 30 

§ 175  Redovisning av obesvarade motioner 31 

§ 176  Redovisning av obesvarade medborgarförslag 34 

§ 177  Redovisning av besvarade medborgarförslag 35 

§ 178  Redovisning av delegeringsbeslut 36 

§ 179  Anmälan 37 

§ 180  Aktuella frågor 38 

§ 181  Rapporter 39 

§ 182  Aktuella asyl-, flykting- och integrationsfrågor 40 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 150  

 

Information om och utdelning av boken Minst & flest - 
en viktig bok om soloföretagare 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tackar för informationen och boken. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Små företag har stor betydelse. 74 procent av alla företag i Sverige är solo- 

företag och dessa bidrar i snitt med 12 % av de kommunala skatteintäkterna.   

Boken Minst & flest - en viktig bok om soloföretagare berättar om femtio 

soloföretagares vardag.  

Företagarföreningens regionchef informerar om boken och delar ut den till 

kommunstyrelsens ordinarie ledamöter. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen tackar för informationen 

och boken. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 151  Dnr KS 2017/89.214 

 

Detaljplan för kvarteret Spjutet, antagande 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen med planändringar för  

kvarteret Spjutet i Mellerud. 

 
Sammanfattning av ärendet  

Byggnadsnämnden beslutade 2017-04-19 att godkänna ett detaljplaneförslag  

för kvarteret Spjutet som möjliggör byggande av verksamhetslokaler.  

Planförslaget innebär att del av befintlig detaljplan med bostadsändamål ändras  

till verksamhetslokaler. 

Planområdet är beläget i norra delen av Melleruds tätort, ca 150 meter öster  

om E 45.  

Planförslaget har varit ute på samråd under maj månad 2017. Byggnadsnämnden 

godkände samrådsredogörelsen vid sitt möte i juni 2017 och beslöt att en 

granskningshandling ska tas fram. I granskningshandlingen har planförslaget 

bearbetats utifrån de synpunkter som kom in under samrådet. 

Byggnadsnämnden beslutade den 30 augusti 2017, § 173, att godkänna 

planförslagets granskningshandling samt att skicka ut planförslaget för  

granskning under perioden 2017-09-06--2017-09-22. 

Vid byggnadsnämnden beslutade den 27 september 2017, § 180, att 

antagandehandlingar ska upprättas där bl.a. dagvattenhanteringen  

beskrivs tydligare och där den geotekniska undersökningen kompletteras. 

 

Beslutsunderlag 

• Detaljplaneförslag för kvarteret Spjutet (antagandehandling). 

• Byggnadsnämndens beslut 2017-10-02, § 205.  
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen med planändringar för  

kvarteret Spjutet i Mellerud. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 152 Dnr KS 2015/376.288 

 

Projekt Renovering av Tingshuset, slutredovisning 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av projektet och avslutar 

ärendet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige biföll den 17 juni 2015 en motion om en genomgripande 

översyn och upprustning av Tingshusets lokaler och gav kommunstyrelsen i 

uppdrag att verkställa beslutet. 

Kommunfullmäktige beslutade den 24 februari 2016, § 20, att ge kommunchefen i 

uppdrag att upphandla de olika delarna av upprustningen av Tingshusets lokaler 

samt att omdisponera investeringsbudgeten för 2016 med 2,2 mnkr. 

Under upprustningsarbetet konstaterades att de behov av åtgärder som uppstått 

för att återskapa rummen i originalskick, byta ut elskåp och elledningar, belysning, 

ventilation och larm m.m. medförde ökade kostnader och ytterligare beslut om 

omdisponering/utökning av investeringsbudgeten för 2016. 

Kommunfullmäktige beslutade därför den 23 november 2016, § 141, att  

godkänna en utökning av anslag för renovering av Tingshuset från tidigare 

beslutade 2,2 Mnkr till 4,8 Mnkr. Finansiering skedde genom en omfördelning  

inom 2016 och 2017 års investeringsbudgetar. 

 

Beslutsunderlag 

• Kommunfullmäktiges beslut 2016-02-24, § 20. 

• Kommunfullmäktiges beslut 2016-11-23, § 141. 

• Slutredovisning. .  

• Arbetsutskottets beslut 2017-09-26, § 356. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

följande: 

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av projektet och avslutar 

ärendet. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 153 Dnr KS 2017/541.056 

 

Projekt Upprustning av kontorslokaler för Gata/Park, 
projektbeskrivning och igångsättningsbeslut 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta projektet Projekt Upprustning 

av kontorslokaler för Gata/Park och lämna en slutredovisning när projektet är 

slutfört. 

2. finansiering sker via omdisponering av 130 tkr från projekt Tekniskt 

övergripande. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Idag är kontorslokalerna för Gata/Park undermåliga. För att få till en bra 

arbetsmiljö så krävs en upprustning av ytskikt, belysning samt möbler. Lokalen 

fungerar idag som kontor för enhetschef samt arbetsledare. Utöver detta samlas 

även all parkpersonal för daglig genomgång. Lösningen är att skapa ett kontor som 

är möjligt att stänga för enhetschef. Utöver detta blir det en öppen planlösning med 

två arbetsplatser samt ett konferensbord. Besiktning av lokalen har gjorts för att 

säkerställa att det inte finns några fuktproblem som byggs in. 

Finansiering av renovering täcks av fastighets drift medan möbler finansieras av 

Gata/Parks drift. 

 

Beslutsunderlag 

• Projektbeskrivning/kalkyl.   

• Arbetsutskottets beslut 2017-09-26, § 361. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta projektet Projekt Upprustning 

av kontorslokaler för Gata/Park och lämna en slutredovisning när projektet är 

slutfört. 

2. finansiering sker via omdisponering av 130 tkr från projekt Tekniskt 

övergripande. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadschefen 

Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 154 Dnr KS 2017/473.042 

 

Delårsbokslut 2017-07-31 för Melleruds kommun 
  

Kommunstyrelsens förslag till beslut  

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av delårsbokslut 2017-07-31  

för Melleruds kommun och överlämnar det till revisorerna. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Delårsbokslutet för år 2017 för Melleruds kommun visar på ett positivt resultat  

på 23,7 Mnkr vilket är en förbättring med 4,6 Mnkr jämfört med budgeterat 

resultat. 

 

Beslutsunderlag 

• Delårsbokslut 2017-07-31 för Melleruds kommun.   

• Arbetsutskottets beslut 2017-09-26, § 367. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

följande: 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av delårsbokslut 2017-07-31  

för Melleruds kommun och överlämnar det till revisorerna. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 155 Dnr KS 2017/474.042 

 

Prognos 2/2017 för Melleruds kommun 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av prognos 2/2017 för Melleruds  

kommun och överlämnar den till revisorerna. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Andra prognosen för 2017 för Melleruds kommun visar ett positivt resultat på  

21,2 Mnkr vilket är 4,4 Mnkr sämre än budgeterat resultat.  

 

Beslutsunderlag 

• Prognos 2/2017.   

• Arbetsutskottets beslut 2017-09-26, § 368. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

följande: 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av prognos 2/2017 för Melleruds  

kommun och överlämnar den till revisorerna. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 156 Dnr KS 2015/301.042   

 

Svar på motion om att utreda migrationens ekonomiska 

effekter för Melleruds kommun 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige anser motion om att utreda migrationens ekonomiska  

effekter för Melleruds kommun som besvarad. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ulf Rexefjord (SD) har den 21 maj 2015 lämnat in en motion där de föreslår att 

kommunen tillsätter en utredningsgrupp som har till uppgift att gå igenom hur ett 

asylärende påverkar den kommunala ekonomin fullt ut – dels i det korta 

perspektivet samt vilka effekter det får på långsiktig bas från att man anländer tills 

man är självförsörjande.  

Motionären tror inte att det finns någon klar bild av detta idag vilket behövs för att 

kommunens ska kunna möta dessa utmaningar på ett för våra invånare seriöst och 

ansvarsfullt sätt. Motionären anser att tidpunkten är väl vald med tanke på att 

arbetsmarknadsenheten har börjat sitt arbete med en handlingsplan för integration. 

Denna utredning kan ske parallellt med det projektet. 

Under förutsättning att Handlingsplan för att främja kommunens integrationsarbete 

implementeras, särskilt i de delar som omnämns i utredningens analys, samt att 

budgetunderlagen fortsätter att beakta omvärldsfaktorer, till och med i något 

vidare mening, med analyser för förvaltningarna, bör frågan om migrationens 

ekonomiska konsekvenser kunna inkluderas i befintliga och beslutade 

arbetsprocesser. Samtidigt bör möjligheten i att, med god precision, ta fram de 

beräkningar som efterfrågas övervägas. 

 

Beslutsunderlag 

• Handlingsplan för att främja kommunens integrationsarbete, KS § 108,  

den 10 september 2014 (dnr 2013/858) 

• Motion. 

• Kommunstyrelseförvaltningens förslag till svar. 

• Arbetsutskottets beslut 2017-09-12, § 335. 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

följande: 

Kommunfullmäktige anser motion om att utreda migrationens ekonomiska  

effekter för Melleruds kommun som besvarad. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 157 Dnr KS 2017/137.452 

   

Svar på motion om att ta bort plasten från komposten 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige anser motion om att ta bort plasten från komposten som 

besvarad. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Pål Magnussen (v) föreslår i en motion den 8 mars 2017 att kommunfullmäktige 

beslutar att 

1. plast förbjuds i kompostkärlet som hämtas av kommunen eller entreprenör 

anlitad av kommunen. 

2. Melleruds kommun själva eller via sin entreprenör tillhandahåller avfallspåsar  

i papper till de invånare som sorterar ut sitt matavfall och får det hämtat av 

kommunen eller av kommunen anlitad entreprenör. 

Från 1 juni 2017 gäller ett nytt avtal om omhändertagande av hushållsavfall. 

Avtalet är ingått tillsammans med ytterligare tre grannkommuner och gäller fram 

till och med 30 september 2019 med option på ytterligare ett år. I avtalet regleras 

att avfallet ska lämnas i plastpåsar. 

Inför nästa upphandling av omhändertagande av matavfall bör det vara möjligt att 

påverka om papperspåsar ska användas. 

Under 2017 pågår arbete med att ta fram en dellokal respektive nationell 

avfallsplan. Den förstnämnda planen kommer att ställas ut och den intresserade 

kan lämna synpunkter på förslaget. 

 

Beslutsunderlag 

• Motion 

• Underlag från Samhällsbyggnadsförvaltningen 

• Förordning (2016:1041) om plastbärkassar  

• Arbetsutskottets beslut 2017-09-12, § 336. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S):  

Kommunfullmäktige anser motion om att ta bort plasten från komposten som 

besvarad. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

 

 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/_sfs-2016-1041
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§ 158 Dnr KS 2016/576.512 

 

Svar på medborgarförslag om farthindrande passage på 

Österrådagatan i Mellerud 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslag om farthindrande passage på 

Österrådagatan i Mellerud som besvarat. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Rune I Bohlin, Mellerud föreslår i ett medborgarförslag den 5 december 2016  

att Melleruds kommun sätter upp en farthindrande passage på Österrådagatan i 

Mellerud som hastighetsdämpande åtgärd. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har nu anlagt ett farthinder på Österrådagatan, 

vilket kommunen meddelat planer på i samband med ett tidigare medborgarförslag 

i samma ärende. Medborgarförslaget bör därför anses som besvarat. 

 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2016-12-20, 468. 

• Underlag från Samhällsbyggnadsförvaltningen 

• Kommunstyrelseförvaltningens förslag till svar.  

• Arbetsutskottets beslut 2017-09-12, § 337. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslag om farthindrande passage på 

Österrådagatan i Mellerud som besvarat. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

 

Beslutet skickas till 

Rune I Bohlin, Mellerud 
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§ 159 Dnr KS 2017/546.003  

 

Reglemente för uthyrning av kommunala lokaler och lokaler 
som uppbär kommunalt stöd 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. återremittera ärendet för vidare beredning. 

2. redovisningen av uppdraget ska ske vid kommunstyrelsens möte i november. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Inom Melleruds kommun finns idag fastställda hyror och taxor för uthyrning av 

lokaler samt riktlinjer för lokalförsörjningsstrategi, interna hyror samt tomställda 

lokaler. Föreliggande reglemente har som syfte att stödja tillämpningen av Vision 

Mellerud inklusive inriktningsmål och värdegrund, även vid uthyrning av 

kommunens lokaler och lokaler som uppbär kommunalt stöd. 

 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 

• Förslag till Reglemente för uthyrning av kommunala lokaler och lokaler som 

uppbär kommunalt stöd.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att 

1. återremittera ärendet för vidare beredning. 

2. redovisningen av uppdraget ska ske vid kommunstyrelsens möte i november. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

 

Beslutet skickas till 

Tf. kommunchefen 

Utredaren 
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§ 160 Dnr 2017/548.167 

 

Säkerhetsskyddsorganisation för Melleruds kommun 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 

1. upphäva kommunstyrelsens beslut den 7 maj 2003, § 71, om kommunens 

säkerhetsorganisation. 

2. utse säkerhetssamordnaren till säkerhetsskyddschef. 

3. ge säkerhetsskyddschefen i uppdrag att genomföra en säkerhetsanalys. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Säkerhetspolisens föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsskydd, PMFS 

2015:3, ska det hos den som beslutar om registerkontroll finnas en kontaktperson 

som svarar för kontakterna med Säkerhetspolisen.  

Kommunstyrelsen utser säkerhetsskyddschef enligt upprättat förslag. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens beslut 2003-05-07, § 71. 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att 

1. upphäva kommunstyrelsens beslut den 7 maj 2003, § 71, om kommunens 

säkerhetsorganisation. 

2. utse säkerhetssamordnaren till säkerhetsskyddschef. 

3. ge säkerhetsskyddschefen i uppdrag att genomföra en säkerhetsanalys. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

 

Beslutet skickas till 

xxxx 
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§ 161 Dnr KS 2017/473.042 

 

Delårsbokslut 2017-07-31 för Melleruds Bostäder AB 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslut 2017 för Melleruds Bostäder AB  

och överlämnar det till revisorerna. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Delårsbokslutet för Melleruds Bostäder AB för 2017-07-31 visar på ett positivt 

resultat på 4,320 Mnkr.  

 

Beslutsunderlag 

• Delårsbokslut 2017-07-31. 

• Melleruds Bostäder AB:s beslut 2017-08-30, § 62. 

• Arbetsutskottets beslut 2017-09-26, § 351. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

följande: 

Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslut 2017 för Melleruds Bostäder AB  

och överlämnar det till revisorerna. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 162 Dnr KS 2017/474.042 

 

Prognos 2/2017 för Melleruds Bostäder AB 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut  

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Andra prognosen för 2017 visar överskott och kommer att ge ett positivt  

resultat på 3,649 Mnkr. 
 

Beslutsunderlag 

• Prognos 2/2017.  

• Melleruds Bostäder AB:s beslut 2017-08-30, § 63.  

• Arbetsutskottets beslut 2017-09-26, § 352. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

följande: 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 163 Dnr KS 2017/511.041 

 

Fyrbodals kommunalförbund, verksamhetsplan och budget  
för 2018  
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun ställer sig bakom förslag till 

verksamhetsplan och budget för 2018. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Fyrbodals Kommunalförbund ska före utgången av september månad varje år 

fastställa en verksamhetsplan för nästkommande år.  

Fyrbodals kommunalförbunds verksamhetsplan och budget för 2018 har ett  

nytt format jämfört med tidigare år. Förbundet har arbetat med att förtydliga 

övergripande mål, formulera strategier och mätetal som kan följas upp och 

återrapporteras till kommunerna. Förbundet vill förtydliga kommunalförbundets  

roll kopplat till målen så att det blir tydligt vilka frågor vi arbetar med.  

Planen innehåller inga aktiviteter utan dessa tas fram i en särskild plan av 

respektive beredning. Aktiviteterna är arbetssättet som ska bidra till att målen 

uppfylls.  

Direktionen har den 8 juni 2017 tagit beslut om en höjning av medlemsavgiften 

med 5 kr för 2018, från 28 kr till 33 kr. Från 2019 sker en indexhöjning med  

3 procent, med årlig prövning av indexhöjningen i förhållande till förbundets 

finansiella ställning.  

Medlemskommunernas synpunkter på verksamhetsplan och budget för 2018  

ska ha inkommit till Fyrbodals kansli senast den 16 oktober 2017.  

 

Beslutsunderlag 

• Verksamhetsplan och budget 2018 för Fyrbodals kommunalförbund.   

• Arbetsutskottets beslut 2017-09-26, § 369. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun ställer sig bakom förslag till 

verksamhetsplan och budget för 2018. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

 

Beslutet skickas till  

Fyrbodals kommunalförbund 
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§ 164 Dnr KS 2017/512.041 

 

Fyrbodals kommunalförbund, budget tillväxtmedel 2018  
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun ställer sig bakom förslag till 

budget tillväxtmedel för 2018. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Fyrbodals genomförandeplan för perioden 2014 – 2020 grundar sig på vår regionala 

vision ”Det goda livet”. I dokumentet presenteras de projekt som finns med i 

budgeten för tillväxtmedlen 2018 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. Våra projekt och initiativ skall 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. 

Beredningen Utbildning och beredningen Samhällsutveckling har gemensamt 

arbetat fram ett budgetförslag som arbetsutskottet tillstyrkt. I det beredande 

arbetet har förvaltningscheferna inom utbildning och näringslivscheferna 

involverats. Näringslivsutvecklarna har i efterhand framfört kritik mot 

beredningarnas förslag och vill att Företagsakuten Fyrbodal och Ägarskifte Micro 

tilldelas tillväxtmedel även nästa år.  

Medlemskommunernas synpunkter på Budget tillväxtmedel 2018 ska ha inkommit 

till Fyrbodals kansli senast den 16 oktober 2017.  

 

Beslutsunderlag 

• Missiv 

• Förslag Budget tillväxtmedel 2018. 

• Beskrivning av projekt och verksamheter tillväxtmedel 2018.   

• Arbetsutskottets beslut 2017-09-26, § 370. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun ställer sig bakom förslag till 

budget tillväxtmedel för 2018. 
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Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

 

Beslutet skickas till  

Fyrbodals kommunalförbund 
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§ 165 Dnr KS 2017/506.042 

 

Stiftelsen Dalslands kanals framtida bestånd, årsredovisning 
och koncernredovisning för 2016  
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun  

1. godkänner årsredovisning och koncernredovisning (resultat- och balans-

räkningen) för stiftelsen Dalslands kanals framtida bestånd avseende 2016  

2. beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Årsredovisning och koncernredovisning (resultat- och balansräkning samt 

verksamhetsberättelse) för stiftelsen Dalslands kanals framtida bestånd, 

innefattande dotterbolagen Dalslands Kanal AB och Kanalaktiebolaget  

Stora Lee-Östen för 2016 visar på ett positivt resultat på 420 277 kronor.  

 

Beslutsunderlag 

• Resultat- och balansräkning samt verksamhetsberättelse 2016.   

• Arbetsutskottets beslut 2017-09-26, § 371.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun  

1. godkänner årsredovisning och koncernredovisning (resultat- och balans-

räkningen) för stiftelsen Dalslands kanals framtida bestånd avseende 2016  

2. beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 166 Dnr KS 2017/505.042 

 

Anslag till Dalslands kanal och Snäcke kanal för år 2018 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar bidrag till stiftelsen 

Dalslands Kanals framtida bestånd och Snäcke kanal med 941 650 kronor för år 

2018 vilket är en uppräkning med 2,9 procent enligt Sveriges Kommuner och 

landstings prisindex för april 2016 för kommunal verksamhet (PKV). 

 

Sammanfattning av ärendet 

Vid stiftelsens styrelsesammanträde den 19 maj 2017 enades man om att  

hos ägarna äska om 2,9 procent ökning av anslaget för 2017 i enlighet med 

Sveriges Kommuner och landstings prisindex för kommunal verksamhet (PKV). 

Anslagsbeloppet för år 2018 uppgår till totalt 8 538 450 kronor. Av anslags-

beloppet avser 8 294 800 kronor Dalslands kanal och 243 650 kronor avser 

Snäcke kanal. Från år 1999 har Västra Götalandsregionen bidragit med  

ett anslag för de administrativa kostnaderna. Dessa kostnader uppgår för  

2018 till 1 286 150 kronor. 

Modellen innebär att de framräknade beloppen fungerar som ramanslag,  

vilket innebär att uppkomna överskott eller underskott mellan åren får  

hanteras av styrelsen för Dalslands Kanal AB inom de angivna ramarna. 

Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd har den 4 september 2017  

översänt en framställan om bidrag för 2016 enligt bifogade specifikation. 

 

Beslutsunderlag 

• Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd anslagsfördelning 2018  

med specifikation.   

• Arbetsutskottets beslut 2017-09-26, § 372. 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar bidrag till stiftelsen 

Dalslands Kanals framtida bestånd och Snäcke kanal med 941 650 kronor för år 

2018 vilket är en uppräkning med 2,9 procent enligt Sveriges Kommuner och 

landstings prisindex för april 2016 för kommunal verksamhet (PKV). 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 167  Dnr KS 2017/549.106 

 

Medfinansiering av projektet Lake Vänern Grand Tour  
 

Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen beslutar att 

1. medfinansiera projektet Lake Vänern Grand Tour med sammanlagt 65 503 

kronor över tre år uppdelat enligt följande:  

År 2017: 21 529 kronor  

År 2018: 21 987 kronor 

År 2019: 21 987 kronor 

2. finansieras sker inom budget för näringsliv.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Melleruds kommun är medlem i Vänersamverkan Ekonomisk Förening.  

Föreningen ansöker nu om medfinansiering från medlemmarna för ett projekt där 

medel sökts från Jordbruksverket. Projektet Lake Vänern Grand Tour syftar till att 

skapa ett system av internationell standard som ökar tillgängligheten till Vänern 

och underlätta för besökare och lokalbefolkning att på ett hållbart, enkelt och 

trevligt sätt uppleva Vänern.  

Ett system av noder, s.k. Väner-entréer, ska utvecklas där kommersiell service och 

lokal infrastruktur för besöksnäringen kan koncentreras. Leder av olika slag, både 

till sjöss och på land, ska kopplas ihop och tjänster i anslutning till dessa leder 

utvecklas. Det handlar om cykel, vandring, kajak, båtturer, elstolpar för laddning 

av bilar o.s.v. Ett exempel är gästhamnarna i Vänern som idag är något outnyttjade 

resurser som skulle kunna fungera som en typ av noder med utökad service till 

sjöss och på land.  

Den reviderade budgeten för projektet uppgår totalt till 4,06 Mnkr, varav  

2,5 Mnkr har sökts från Jordbruksverket, 300 tkr finansieras av Region Värmland, 

300 tkr av Västra Götalandsregionen samt totalt 960 000 av Vänerkommunerna. 

Ett beslutat fokusområde för Vänersamverkan är näringslivsutveckling med särskilt 

fokus på besök. 

 

Beslutsunderlag 

• Missiv 

• Reviderad projektplan 2017-2020. 

• Jordbruksverkets budgetmall projektstöd. 

• Sammanställning av fördelning av medfinansiering. 

• Medfinansieringsintyg 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

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

följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att 

1. medfinansiera projektet Lake Vänern Grand Tour med sammanlagt 65 503 

kronor över tre år uppdelat enligt följande:  

År 2017: 21 529 kronor  

År 2018: 21 987 kronor 

År 2019: 21 987 kronor 

2. finansieras sker inom budget för näringsliv.  

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

 

Beslutet skickas till  

Vänersamverkan Ekonomisk Förening 

Ekonom kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 168 Dnr KS 2017/509.006 

 

Sammanträdesplan för 2018 för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott och  

miljö- och hälsorådet  
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesplan 2018 enligt följande: 

Kommunfullmäktige 

24 januari  18 april --- 24 oktober 

21 februari 23 maj --- 21 november 

21 mars 20 juni 26 september 19 december 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesplan 2018 för kommunstyrelsen, 

kommunstyrelsens arbetsutskott och miljö- och hälsorådet enligt följande: 

Kommunstyrelsen 

10 januari  4 april --- 10 oktober 

7 februari 9 maj 15 augusti 7 november 

7 mars 5 juni 12 september 5 december 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

9 januari  3 april --- 9 oktober 

23 januari 4 april (ekonomi) --- 23 oktober 

6 februari 17 april 14 augusti 6 november 

20 februari 8 maj 28 augusti 20 november 

6 mars  22 maj 11 september 4 december 

8 mars (ekonomi) 5 juni 25 september 18 december 

9 mars (ekonomi) 19 juni   

20 mars    

 

Miljö- och hälsorådet 

19 februari 14 maj 10 september 10 december 
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Sammanfattning av ärendet 

Enligt 5 kap 7 § kommunallagen bestämmer kommunfullmäktige när ordinarie 

sammanträde med fullmäktige ska hållas. Enligt 5 § i kommunfullmäktiges 

arbetsordning ska ordinarie sammanträde hållas enligt av fullmäktige godkänd 

sammanträdesplan. Av 3 kap 3 § i kommunstyrelsens reglemente framgår att 

styrelsen bestämmer dag och tid för sina sammanträden. 

 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens förslag till sammanträdesplan för 2018.   

• Arbetsutskottets beslut 2017-09-26, § 375.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

följande: 

Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesplan 2018 för kommunfullmäktige 

enligt föreliggande förslag. 

Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesplan 2018 för kommunstyrelsen, 

kommunstyrelsens arbetsutskott och miljö- och hälsorådet enligt föreliggande 

förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 169 Dnr KS 2017/528.336    

 

Förslag till uppdaterad bevarandeplan för Natura 2000-
område Sunnanå SE0530216 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande över Förslag till uppdaterad 

bevarandeplan för Natura 2000-område Sunnanå SE0530216 enligt  

föreliggande förslag. 

 

Sammanfattning av ärendet  

Länsstyrelsen i Västra Götaland har under 2017 ett uppdrag att uppdatera 

bevarandeplanerna till länets Natura 2000-områden.  

År 2012 beslutade regeringen att Sunnanå ska ingå i Natura 2000-nätverket,  

vilket innebär att området inte tidigare haft någon bevarandeplan. Att området är 

ett Natura 2000-område innebär att lagstiftningen för Natura 2000 gäller.  

Länsstyrelsen bedömer att förslaget på bevarandeplan är viktigt för markägare  

och förvaltare att känna till. Eventuella synpunkter ska ha kommit in till 

länsstyrelsen senast den 11 oktober 2017 (anstånd beviljat till 13 oktober).  

 

Beslutsunderlag 

• Länsstyrelsens förslag på bevarandeplan för Natura 2000-området Sunnanå 

SE0530216. 

• Förslag till remissvar. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande över Förslag till uppdaterad 

bevarandeplan för Natura 2000-område Sunnanå SE0530216 enligt  

föreliggande förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

 

Beslutet skickas till  

Länsstyrelsen i Västra Götaland 
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§ 170  

 

Kompletteringsval av ny ledamot i kommunstyrelsens 
arbetsutskott  
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att utse Peter Ljungdahl (C) till ny ledamot i 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att Gunnar Karlsson (C) den 13 september 2017 avsagt sig 

förtroendeuppdraget som ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott ska 

kommunstyrelsen utse en ny ledamot. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att utse Peter Ljungdahl (C) till ny ledamot i 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

 

Beslutet skickas till 

Peter Ljungdahl 

Personalenheten - löner 

Troman 
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§ 171 

 

Kompletteringsval av ny ersättare i kommunstyrelsens 
arbetsutskott  
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att utse Martin Eriksson (C) till ny ersättare i 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att Gunnar Karlsson (C) den 13 september 2017 avsagt sig 

förtroendeuppdraget som ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott och ersättaren 

Peter Ljungdahl (C) har föreslås till ny ledamot ska kommunstyrelsen utse en ny 

ersättare. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att utse Martin Eriksson (C) till ny ersättare i 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

 

Beslutet skickas till 

Martin Eriksson 

Personalenheten - löner 

Troman 
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§ 172  

 

Kompletteringsval av ny ledamot i förhandlingsutskottet  
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att utse Peter Ljungdahl (C) till ny ledamot i 

förhandlingsutskottet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att Gunnar Karlsson (C) den 13 september 2017 avsagt sig 

förtroendeuppdraget som ledamot i förhandlingsutskottet ska kommunstyrelsen 

utse en ny ledamot. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att utse Peter Ljungdahl (C) till ny ledamot i 

förhandlingsutskottet. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

 
Beslutet skickas till 

Peter Ljungdahl 

Personalenheten - löner 

Troman 
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§ 173  

 

Kompletteringsval av ny ersättare i förhandlingsutskottet  
 

Kommunstyrelsens l beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att utse Martin Eriksson (C) till ny ersättare i 

förhandlingsutskottet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att Gunnar Karlsson (C) den 13 september 2017 avsagt sig 

förtroendeuppdraget som ledamot i förhandlingsutskottet och ersättaren Peter 

Ljungdahl (C) har föreslås till ny ledamot ska kommunstyrelsen utse en ny 

ersättare. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att utse Martin Eriksson (C) till ny ersättare i 

förhandlingsutskottet. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

 

Beslutet skickas till 

Martin Eriksson 

Personalenheten - löner 

Troman 
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§ 174 

 

Kompletteringsval av ny ledamot i Polsam  
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att utse Peter Ljungdahl (C) till ny ledamot i Polsam. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att Gunnar Karlsson (C) den 13 september 2017 avsagt sig 

förtroendeuppdraget som ledamot i Polsam ska kommunstyrelsen utse en ny 

ledamot. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att utse Peter Ljungdahl (C) till ny ledamot i Polsam. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

 

Beslutet skickas till 

Peter Ljungdahl 

Personalenheten - löner 

Troman 
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§ 175  

 

Redovisning av obesvarade motioner 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och beslutar att beredningen ska 

fortsätta. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, § 29, ska kommunstyrelsen årligen vid 

fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa de motioner som 

inte har beretts färdigt. Enligt kommunallagen 5 kapitlet 33 § bör motion beredas 

så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väckts. Om 

beredningen inte kan avslutas inom denna tid, får fullmäktige avskriva motionen 

från vidare handläggning. 

Följande motioner anmäls som obesvarade: 

Dnr/Inkom Motion Avsändare Status 

KS 2015/301 

2015-05-25 

 

 

Motion om att utreda 

migrationens 

ekonomiska effekter 

för Melleruds kommun  

Ulf Rexefjord (SD)  

 

 

 

KSAU 12/9 

KS 2016/20  

2016-01-14 

 

 

 

Motion om 

arbetskläder till 

anställda inom 

Melleruds kommun 

 

Gert Lund (SD) 

 

 

 

 

Remitterad 

KUN och SN 

12/9 

KS 2016/598 

2016-12-19 

Motion om att minska 

köttkonsumtionen i 

Mellerud  

Tony Johansson (MP) 

  

 

Påbörjad 

KS 2017/51 

2017-01-26 

 

Motion om att 

indexreglera 

väghållningsbidraget  

Daniel Jensen (KD) 

  

 

Påbörjad 

KS 2017/137 

2017-03-08 

 

Motion om att ta bort 

plasten från 

komposten  

Pål Magnussen (V)  

 

 

KSAU 12/9 

KS 2017/138 

2017-03-08 

 

 

 

 

 

Motion om att ansluta 

de vid Karolinerskolan 

närbelägna hyres-

fastigheterna till det 

kommande fjärr-

värmenätet i Dals 

Rostock  

Tony Johansson (MP)  

 

 

 

 

 

 

Påbörjad 

KS 2017/142 

2017-03-13 

 

Motion om det rörliga 

friluftslivet  

 

Roland Björndahl (M)  

 

 

Ej påbörjad 
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Dnr/Inkom Motion Avsändare Status 

KS 2017/157 

2017-03-21 

 

Motion om att inrätta 

lantmäteritjänst i 

Mellerud  

Daniel Jensen (KD) 

 

 

Ej påbörjad 

KS 2017/158  

2017-03-21 

 

 

Motion om digitala 

ljustavlor vid Melleruds 

infarter  

 

Daniel Jensen (KD) 

 

 

 

Påbörjad 

KS 2017/205  

2017-04-12 

 

 

 

 

 

Motion om att inrätta 

system för mass-

utskick via SMS och 

mail för att öka 

säkerheten för våra 

medborgare i 

kommunen  

Jörgen Eriksson (KIM) 

 

 

 

 

 

 

Påbörjad 

KS 2017/275  

2017-05-16 

 

 

Motion om att starta 

en fritidsbank i 

Mellerud  

 

Pål Magnussen (V)  

 

 

 

Påbörjad 

KS 2017/441  

2017-07-17 

 

 

 

 

Motion för att verka 

för avskaffande av 

"jaktmetoden" med 

utsättning av fåglar i 

syfte att skjuta dem.  

 

Tony Johansson (MP)  

 

 

 

 

 

Ej påbörjad 

KS 2017/442  

2017-07-17 

 

 

Motion om att Mellerud 

ska vara bäst i väst 

som miljökommun.  

 

Tony Johansson (MP) 

 

 

 

Ej påbörjad 

KS 2017/464  

2017-08-15 

 

 

 

 

 

 

 

Motion om att det ska 

bli avgiftsfritt att 

lämna sopor för 

privatpersoner vid 

Hunnebyns åter-

vinningscentral samt 

att öppettiderna ses 

över för ökad tillgäng-

lighet  

Anette Levin (L)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ej påbörjad 

KS 2017/465  

2017-08-15 

 

 

 

Motion om att uppföra 

en fast scen vid 

parken P D Lundgrens-

gatan/Bergsgatan  

 

Anette Levin (L) 

 

 

 

 

Ej påbörjad 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

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

följande: 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och beslutar att beredningen ska 

fortsätta. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  

Kommunstyrelsen 2017-10-11 34

  

 

 

 

 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 176  

 

Redovisning av obesvarade medborgarförslag 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktiges ordförande tillsammans med kommunchef kan, utan föregående 

beredning, överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. I 

de fall ärendet är principiellt eller av större vikt för kommunen får beslutanderätt 

inte överlåtas (se KL 3 kap § 9) Om beslutanderätten överlåts ska förslagsställaren 

underrättas om vilken nämnd som kommer att handlägga ärendet.  

Medborgarförslag ska beredas så att beslut kan fattas inom ett år från det förslaget 

väcktes.  

Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa de medborgarförslag som 

kommunstyrelsen och nämnderna inte har berett färdigt. Redovisningen ska göras 

på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 

Följande medborgarförslag anmäls som obesvarade: 

Dnr/Inkom Medborgarförslag Avsändare Status 

KS 2016/576 

2016-12-06 

Medborgarförslag om 

farthindrande passage på 

Österrådagatan i Mellerud  

Rune I Bohlin 

Mellerud 

KS 11/10 

KS 2017/327 

2017-06-08 

Medborgarförslag om 

lekplats i Dals Rostocks 

tätort tillgängligt för 

allmänheten dagtid 

Paula Jacobsson 

Dals Rostock 

Ej påbörjad 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

följande: 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 177  

 

Redovisning av besvarade medborgarförslag 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktiges ordförande tillsammans med kommunchef kan, utan föregående 

beredning, överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet.  

I de fall ärendet är principiellt eller av större vikt för kommunen får beslutanderätt 

inte överlåtas (se KL 3 kap § 9) Om beslutanderätten överlåts ska förslagsställaren 

underrättas om vilken nämnd som kommer att handlägga ärendet.  

Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa besvarade medborgarförslag.  

Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och 

oktober. 

 

Medborgarförslag Inkom Beslut 

KS 2016/620 

Medborgarförslag om att inrätta 

en tjänst som syn- och hörsel-

instruktör  

 

 

2016-12-30 Socialnämnden 

beslutade den 25 april 

2017 att bifalla 

medborgarförslaget 

och söka fondmedel 

för att starta ett 

projekt med syn-  

och hörselinstruktör  

KS 2017/34 

Medborgarförslag om 

övergångsställen med vägbulor 

vid skolor och markerade över-

gångsställen vid E45 

2017-01-20 Kommunstyrelsen 

beslutade den 16 

augusti 2017 att dels 

bifalla medborgar-

förslaget och dels anse 

det besvarat. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

följande: 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 178    

 

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 6 Anställnings upphörande  

6.1 Uppsägning § 4/2017 

 

F - KOMMUNKONTORET  

22.1 Öppethållande § 1/2017 

 

H 27 Parkeringstillstånd  

27.1 Parkeringstillstånd § 28-30/2017 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

följande: 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av nedanstående delegeringsbeslut. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 179  

   

Anmälan 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

• Protokoll från Samordningsförbundet Vänersborg/Melleruds styrelsemöte  

den 15 september 2017. 

• Finansrapport 2017-09-30 till Melleruds kommun från Entropi finansiell kunskap  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): 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: 

• SKL-projekt om hot och hat mot förtroendevalda 

Hot och hat mot förtroendevalda är ett hot mot demokratin. Kommunen har ett 

arbetsgivaransvar för tjänstemännen medan partierna har ett ansvar för 

politikerna. Det är frivilligt att delta samtidigt är det bra om det finns ett 

fungerande samarbete. 

 

Under 2017 genomför SKL en satsning för att stödja medlemmarna i arbetet 

mot hat och hot mot förtroendevalda. Tre av Dalslandskommunerna 

(Bengtsfors, Färgelanda och Mellerud) har deltagit i arbetet som en aktör. 

Deltagandet har samordnats av säkerhetssamordnaren i Färgelanda kommun. 

Totalt har sju aktörer deltagit i projektet. 

 

Syftet är att lyfta frågan om hot och hat mot förtroendevalda samt att ta fram 

riktlinjer och utbildning inom området. Ett arbetsmöte planeras under hösten för 

att färdigställa Dalslandskommunernas del i projektet. 

• Information angående fråga om Ängenäs äldreboende vid KSAU 10 

oktober 

Hur ska ärendet beredas fortsättningsvis i och med de arkeologiska fynden? 

KSAU, KS och Socialnämnden kommer få en redovisning av ärendet och de olika 

alternativen. Avsikten är även att avlägga ett studiebesök på platsen den 8 

november. Inriktningen för Ängenäs äldreboende är inte ändrad. 

Socialnämnden är beställare av bygget och har ett behov av skyndsamhet i att 

få klart ett äldreboende. Nämnden ska ta upp frågan på nästa möte. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): 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: 

• Information om mötet med Polismyndigheten 

Kommunalråden i Bengtsfors, Dals-Ed, Mellerud och Åmåls kommuner mötte 

chefen för Polisregion Väst, Klas Friberg, och polisområdeschef Gunilla Gevreus 

den 2 oktober. Vid mötet diskuterades bland annat vilka effekter 

Polismyndighetens omorganisation haft i Dalsland, hur många kommuner en 

kommunpolis bör verka i, utbildningar samt fortsatt samverkan. Mötet 

uppfattades som positivt. 

• Information om miljönämnden 

Jörgen Eriksson (KIM) rapporterar om att nämnden vill närma sig direktionen 

och ha fler möten och mer dialog med den för att skapa samsyn. Just nu pågår 

verksamhetsplanering inför 2018. 

• Synpunkt i samband med föreläsning om nya kommunallagen 

Ulf Rexefjord (SD) framför en synpunkt i samband med föreläsningen om 

kommunallagen och önskar att denna framförs till föreläsaren.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 182   

 

Aktuella asyl-, flykting- och integrationsfrågor 
 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet utgår på grund av förhinder från föredragande tjänstemän. Ärendet 

behandlas istället den 24 oktober, i samband med ordinarie möte med 

arbetsutskottet. 

En inbjudan kommer att skickas ut till kommunstyrelsens ledamöter som inte har 

en ordinarie plats i arbetsutskottet. 


