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§ 129   
 
Aktuella asyl-, flykting- och integrationsfrågor 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

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

• Nyanlända/inskrivna i etablering 
Administrative chefen redovisar aktuell statistik från Migrationsverket. 221 
asylsökande i Melleruds kommun den 1 september 2017 fördelat på  
anläggnings boende 190, eget boende 15 och övrigt boende 16. 

• Befolkningsstatistik 
Befolkningstalet har minskat men rekordmånga barn som fötts.  

• Skola/Utbildning 
Ökat antal elever i grundskolan – idag 1 071. Antalet elever på gymnasiet har 
minskat – idag 178. Olika utbildningar har startats i kommunen/köpts av externa 
för arbetslösa vuxna. Ny rektor har anställts för Fagerlidsskolan. Ny skolläkare 
på cirka 10 % har anställts. 

• Ekonomiskt bistånd 
Kostnadsutvecklingen har ökat under 2016 och 2017. Ett trendbrott har kommit  
i juli-augusti 2017 då det skett en minskning. 

• Ensamkommande 
Socialchefen redovisar aktuell statistik över ensamkommande.  

• ”Flyktingpåsen” 
Ur flyktingpåsen tas alla kostnader som inte täcks av Migrationsverket. Av de 32 
Mnkr har 24 Mnkr delats ut till verksamheterna. Kommunen har sökt ytterligare 
30 Mnkr. För närvarande finns 41 Mnkr. Förväntas räcka under 2018 och 2019. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande 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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§ 130 Dnr KS 2017/498.003 
 
Information om Avfallsplan för Dalslandskommunerna 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Under 2017 tas en ny avfallsplan fram som ska omfatta de fyra kommunerna 
Bengtsfors, Färgelanda, Dals-Ed och Mellerud. Syftet är att erbjuda en användar-
vänlig och hållbar avfallshantering till invånare och verksamhetsutövare i 
kommunerna. Den nya avfallsplanen kommer att gälla 2018-2025. 

Vad är en avfallsplan?  

• Avfallsplanen tillsammans med föreskrifter om avfallshantering utgör 
kommunens Renhållningsordning som styr hur avfallshanteringen går till i 
kommunen. 

• Avfallsplanen är inte bara vara ett verksamhetsdokument för renhållnings-
avdelningen utan ett styrande dokument för hela den kommunala verksamheten. 

• Planen innehåller mål om avfallshantering och en plan för hur målen ska uppnås. 

Varför tas en gemensam avfallsplan fram? 

• Skapa förutsättningar för samarbete över kommungränsen. 
• Ge ansvariga politiker och tjänstemän en helhetsbild över avfallshanteringen  

och möjlighet att påverka utvecklingen. 
• Avfallshanteringen ska bidra till en hållbar utveckling. 
• Bidra till nationella, regionala, och lokala mål. 
• Kunna informera och samråda med berörda innan förändringar genomförs. 
• Öka förutsättningarna för att olika delar i kommunernas organisation och 

styrmedel strävar i samma riktning. 
• Uppfylla lagkrav om avfallsplanering. 

När renhållningsordningen är klar kommer den att ställas ut i cirka fyra veckor och 
invånare, myndigheter, föreningar och andra intressenter kan lämna synpunkter.  

Representanter för arbetsgruppen lämnar en aktuell rapport från pågående arbete. 
 
Beslutsunderlag 

• Presentation av plan för arbetet. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande 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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§ 131 Dnr KS 2017/341.049   
 
Förfrågan om särskild medlemsinsats till Kommuninvest 2017  
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun ökar insatskapitalet 
(medlemsinsats) i Kommuninvest Ekonomisk förening till den högsta nivån  
på 900 kronor per invånare under 2017 (2 104 751 kronor) och följer därmed 
beslutad tidsplan.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Melleruds kommun har som medlem i Kommuninvest påtagit sig delansvar för  
att bygga upp Kommuninvest egna kapital till en nivå som uppfyller kravet på 
finansinstitut senast år 2018. 

Kommuninvest erbjuder Melleruds kommun en möjlighet att förtidsinbetala sin 
andel.  
 
Beslutsunderlag 

• Kommuninvests förfrågan.  
• Arbetsutskottets beslut 2017-08-15, § 277. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun ökar insatskapitalet 
(medlemsinsats) i Kommuninvest Ekonomisk förening till den högsta nivån  
på 900 kronor per invånare under 2017 (2 104 751 kronor) och följer därmed 
beslutad tidsplan. 
 
Beslutsgång 

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

Kommuninvest Ekonomisk förening  
Ekonomichefen  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 132 Dnr KS 2017/342.805   
 
Svar på ansökan om bidrag till nämndemannaföreningen vid 
Vänersborgs Tingsrätt för 2017  
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen avslår ansökan om bidrag till nämndemannaföreningen vid 
Vänersborgs Tingsrätt för 2017. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Nämndemannaföreningen vid Vänersborgs Tingsrätt har den 20 maj 2017 ansökt 
om bidrag motsvarande 5 000 kr för fem nämndemän som fullmäktige i Melleruds 
kommun har utsett.  

Nämndemannaföreningen vid Vänersborgs Tingsrätt har vid tre2008, 2013 och 
2016. Ansökan avslogs samtliga gånger.  Det är ovanligt att nämndemanna-
föreningar beviljas utbildningsbidrag av kommuner, men inte unikt. Utredningen 
finner dock att det är i första hand tingsrätten och inte kommunen som ansvarar 
för nämndemännens utbildning. Bedömningen är att ansökan om bidrag till 
nämndemannaföreningen vid Vänersborgs Tingsrätt för 2017 bör avslås.  
 
Beslutsunderlag 

• Nämndemannaföreningen vid Vänersborgs Tingsrätts bidragsansökan.  
• Arbetsutskottets beslut 2017-08-15, § 278. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen avslår ansökan om bidrag till nämndemannaföreningen vid 
Vänersborgs Tingsrätt för 2017. 
 
Beslutsgång 

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

Nämndemannaföreningen vid Vänersborgs Tingsrätt 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 133 Dnr KS 2017/398.042   
 
Årsredovisning och revisionsberättelse för Dalslands- 
kommunernas kommunalförbund 2016 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen  
för Dalslandskommunernas kommunalförbund samt de enskilda förtroendevalda  
i detta organ ansvarsfrihet för 2016 års verksamhet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Dalslandskommunernas kommunalförbund har översänt årsredovisning för 2016.  
Verksamheten uppvisar ett negativt resultat med 5 145 tkr. Budgeterat resultat. 
var minus 3 318 tkr. 
 
Beslutsunderlag 

• Dalslandskommunernas kommunalförbunds årsredovisning och 
revisionsberättelse 2016. 

• Arbetsutskottets beslut 2017-08-15, § 273. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen  
för Dalslandskommunernas kommunalförbund samt de enskilda förtroendevalda  
i detta organ ansvarsfrihet för 2016 års verksamhet. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 

 
 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 134 Dnr KS 2017/428.042   
 
Årsredovisning och revisionsberättelse för Stiftelsen  
Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) för 2016 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun godkänner resultat-  
och balansräkningen samt verksamhetsberättelse för Stiftelsen Dal Västra  
Värmlands Järnväg (DVVJ) och beviljas styrelsens ledamöter ansvarsfrihet  
för räkenskapsåret 2016. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Resultat- och balansräkning samt verksamhetsberättelse för stiftelsen  
Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) avseende 2016 föreligger. Bokslutet  
visar på ett negativt resultat 144,8 tkr 
 
Beslutsunderlag 

• Resultat- och balansräkning samt verksamhetsberättelse 2016.  
• Arbetsutskottets beslut 2017-08-15, § 295. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun godkänner resultat-  
och balansräkningen samt verksamhetsberättelse för Stiftelsen Dal Västra  
Värmlands Järnväg (DVVJ) och beviljas styrelsens ledamöter ansvarsfrihet  
för räkenskapsåret 2016. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 135 Dnr KS 2017/236.214   
 
Detaljplan Vita Sannar/Örnudden - antagandehandling 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen med planändringar för  
Vita Sannar - Örnudden. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Byggnadsnämnden beslutade 2017-04-19 att godkänna ett förslag till planändring 
av detaljplanen för Vita Sannar-Örnudden. Planändringen avser ändring av 
egenskapsbestämmelser för kvartersmark med en ökning av tillåten byggnadshöjd, 
takvinkel, byggnadsarea mm. 

Planändringsförslaget har varit ute på samråd under våren 2017, under sommaren 
har planändringsförslaget varit ute på granskning. Synpunkter under granskningen 
har sammanfattats i ett granskningsutlåtande. Byggnadsnämnden finner att 
synpunkterna som inkom under granskningen inte föranleder någon ändring av 
planhandlingarna då inkomna synpunkter inte berör den del av detaljplanen som 
ska ändras. 

Byggnadsnämnden beslutade den 30 augusti 2017, § 153, att godkänna 
antagandehandlingarna inklusive granskningsutlåtandet samt att föreslå 
Kommunfullmäktige att anta detaljplanen med planändringar för  
Vita Sannar - Örnudden. 
 
Beslutsunderlag 

• Detaljplan med planändringar för Vita Sannar-Örnudden, 2017-08-29 
• Samrådsredogörelse, 2017-08-23 
• Granskningsutlåtande, 2017-08-23 
• Byggnadsnämndens beslut 2017-08-30, § 153. 
• Arbetsutskottets beslut 2017-09-12, § 329. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen med planändringar för Vita 
Sannar - Örnudden. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 

 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 136 Dnr KS 2017/159.214 
   
Detaljplan för kvarteret Spjutet, granskning  
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att inte ha något att erinra mot förslag till detaljplan  
för kvarteret Spjutet. 
 
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. 
 
Beslutsunderlag 

• Detaljplaneförslag för kvarteret Spjutet (granskningshandling). 
• Samrådsredogörelsen. 
• Byggnadsnämndens beslut 2017-08-30, § 173.  
• Arbetsutskottets beslut 2017-09-12, § 330. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen beslutar att inte ha något att erinra mot förslag till detaljplan  
för kvarteret Spjutet. 
 
Beslutsgång 

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

Byggnadsnämnden 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 137 Dnr KS 2017/360.212   
 
Remissvar angående förslag till Översiktsplan (ÖP) för 
Vänersborgs kommun  
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande yttrande: 

Melleruds kommun anser att närheten och gemensamma intressen med  
Mellerud och Dalsland kan belysas mer för att få en bättre förankring vid  
framtida samarbeten och särskilt peka på behovet av förbättrad E45.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Vänersborgs kommun har genom en djupgående dialogprocess och ett 
samrådsskede tagit fram ett förslag till ny översiktsplan. Det nya förslaget 
fokuserar på att skapa stationssamhällen genom att utveckla befintliga och bygga 
nya i Väne-Ryr, Frändefors och Brålanda. Förslaget lyfter fram stadens läge och 
närhet till vatten och natur. Vattenkontakten ska förbättras genom t ex nya 
bostäder och gång- och cykelvägar längs vattnet. En LIS-plan (Landsbygds-
utveckling i strandnära lägen) ingår i arbetet med fyra utpekade områden; 
Sikhallsviken, Vänersnäs-Frösjö, Vänersnäs-Åkersäng och Ryrsjön. 

Förslaget beskriver 7 grundstrategier. Den första handlar om att tillväxt bygger på 
samspel i regionen. Vänersborg ser i första hand en målsättning i att utveckla 
samverkan med Trollhättan och Uddevalla för att stärka ”Trestad” i regionen. För 
att stärka Vänersborgs roll ses närheten till vatten- och naturområden, stärkt 
kultur- och idrottsliv och vikten av att behålla viktiga samhällsinstitutioner som t ex 
Länsstyrelsen eller Mark- och miljödomstolen som viktiga delar. För 
näringslivsutvecklingen ses innovativ industri- och landsbygdsnäring samt 
besöksnäring med fokus på kultur/fritid, natur och sjönära verksamheter som 
viktiga profilområden. 

Övriga grundstrategier handlar om; att tillväxt bygger på samspel i regionen, att 
vara en attraktiv stad som är välkomnande och rik på aktiviteter, att ha en levande 
landsbygd, att utveckling drivs genom samverkan, att människor mår bra när 
kommunen mår bra, att det ska vara lätt att leva miljövänligt och att vi har en jord 
att förvalta. Grundstrategierna ligger till grund för 16 utvecklingsprinciper som 
beskriver rekommendationer för kommunens framtida utveckling.  

Kommunens vision handlar om att vara ”en attraktiv och hållbar kommun i alla 
delar, hela livet”. 

Vänersborgs kommun har tagit fram ett förslag till översiktsplan. Förslaget har  
efter samråd reviderats till en utställningshandling. Melleruds kommun har som 
angränsande kommun fått möjlighet att yttra sig. Yttrandet ska lämnas senast 
2017-09-18. 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 

• Remisshandlingarna finns på Vänersborgs kommuns hemsida – 
www.vanersborg.se/aktuellaplaner 

• Kommunstyrelseförvaltningens förslag till remissvar.  
• Arbetsutskottets beslut 2017-08-29, § 306. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande yttrande: 

Melleruds kommun anser att närheten och gemensamma intressen med  
Mellerud och Dalsland kan belysas mer för att få en bättre förankring vid  
framtida samarbeten och särskilt peka på behovet av förbättrad E45. 
 
Beslutsgång 

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

Vänersborgs kommun 
 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 138 Dnr KS 2017/359.212   
 
Remissvar angående samrådsförslag till Översiktsplan (ÖP) 
för Lidköpings kommun  
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande yttrande: 

Melleruds kommun ser positivt på samarbete kring gemensamma frågor kring 
Vänern och har ingen erinran mot Lidköpings kommuns förslag till översiktsplan. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Lidköpings kommun har drygt 39 000 invånare och har som mål att vara minst 
45 000 år 2030. Det innebär en utbyggnad av ca 3 500 bostäder. Kommunens 
förslag till översiktsplan innebär en satsning på att koncentrera bebyggelse i staden 
med en mindre del bebyggelse i småorter och på landsbygd. Genom bättre gång- 
och cykelvägar ska småorterna knytas samman bättre till staden. Läget vid Vänern 
ska utnyttjas genom utbyggnad av Hamnstaden där bostäder och verksamheter 
samsas och knyter samman den befintliga stadskärnan med vattnet för boende  
och besökare. Till översiktsplanen hör ett fördjupat arbete med sammanlagt  
22 LIS-områden (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen).  

Visionen för Lidköping är att vara en välkomnande och hållbar kommun. Målbilder 
för visionen handlar om att öka befolkningen, fördubbla antal besökare till 
kommunen och att det ska finnas jobb inom räckhåll.  Bra kommunikationer ska 
finnas så att man kan ta sig till och från utbildningsorter och arbetsplatser.  

Lidköpings kommun har tagit fram ett förslag till översiktsplan som är ute på 
samråd. Melleruds kommun, som inom vattenområde i Vänern angränsar till 
Lidköpings kommun, har getts möjlighet att yttra sig. Yttrandet ska lämnas  
senast 2017-10-16. 
 
Beslutsunderlag 

• Remisshandlingarna finns på Lidköpings kommuns hemsida – 
www.lidkoping.se/boende-och-miljo/   

• Kommunstyrelseförvaltningens förslag till remissvar.  
• Arbetsutskottets beslut 2017-08-29, § 307. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande yttrande: 

Melleruds kommun ser positivt på samarbete kring gemensamma frågor kring 
Vänern och har ingen erinran mot Lidköpings kommuns förslag till översiktsplan. 

 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

http://www.lidkoping.se/boende-och-miljo/
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Beslutsgång 

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

Lidköpings kommun 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 139 Dnr KS 2017/303.212   
 
Ny översiktsplan för Melleruds kommun, information om 
workshops och medborgardialog m.m. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Nu gällande översiktsplan för Melleruds kommun antogs av kommunfullmäktige 
2010 och behöver nu ses över för att vara ett aktuellt dokument för kommunen  
att arbeta efter. 

Kommunstyrelsen beslutade den 5 april 2017, § 65, att avsätta 500 tkr till 
framtagande av ny översiktsplan för Melleruds kommun och till framtagande av 
förslag till Framtidens Köpmantorg för utställande för allmänheten. 

Arbetsutskottet gav den 7 juni 2017, § 237, ansvariga projektledaren/arkitekt- 
konsulten i uppdrag att starta projekt med framtagande av ny översiktsplan för 
Melleruds kommun enligt föreliggande projektbeskrivning.  

Projektansvarig informerar om planerade workshops, medborgardialog (evenemang 
och öppna dialogmöten) för att få in synpunkter från så många invånare som 
möjligt. 
 
Beslutsunderlag 

• Presentation om planering av workshops och medborgardialog m.m. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande 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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§ 140 Dnr KS 2015/355.003 
 
Styr- och ledningssystem för Melleruds kommun 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera Styr- och ledningssystem för Melleruds 
kommun för fortsätt beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Styr- och ledningsprinciperna reglerar ansvarsfördelningen i Melleruds kommun. 

Allt arbete ska präglas av en helhetssyn, där kommunens bästa och koncernnyttan 
beaktas vid alla beslut som fattas. 

Styrdokument ska garantera att målen för verksamheten följs. För 2-3 års sedan 
började förvaltningen se över styrdokumenten. Det framträdde då en bild av att det 
var många dokument och otillräcklig uppföljning. Det påbörjades då ett arbete för 
att se över dokumenten. 

Det visade sig svårt att strukturera styrdokumenten utan att först ha skapat en 
styrmodell. Ett behov har framträtt av två styrsystem. Det ena för målstyrning, där 
visioner genererar måldokument. Det andra kvalitetsstyrning, där verksamheterna 
ska redovisa kvalitetsmål. 

Politiska mål behöver föregå budgetprocessen. Intern kontroll är en mekanism för 
kontinuerlig rapportering till politiken av vad som har gjorts, vad som inte gjorts 
och vad konsekvenserna blir. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Styr- och ledningssystem för  
Melleruds kommun.  

• Arbetsutskottets beslut 2017-08-29, § 312. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att återremittera 
Styr- och ledningssystem för Melleruds kommun för fortsätt beredning. 
 
Beslutsgång 

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

T.f. kommunchefen 
Verksamhetsutvecklaren  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 141 Dnr KS 2017/473.042   
 
Delårsbokslut 2017-07-31 för kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsens verksamheter 
 
Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Delårsbokslutet för år 2017-07-31 för kommunfullmäktiges och kommunstyrel- 
sens verksamheter föreligger och visar på ett överskott på 236 tkr för kommun- 
fullmäktige och ett överskott på 3 915 tkr för kommunfullmäktige och kommun-
styrelsen.  
 
Beslutsunderlag 

• Delårsbokslut 2017 KF/KS. 
• Arbetsutskottets beslut 2017-08-29, § 303. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
 

 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsen 2017-09-13 18
  
 
 
 
 
 

§ 142 Dnr KS 2017/474.042   
 
Prognos 2/2017 för Kommunstyrelsen – samhällsbyggnads-
förvaltningen 
 
Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Andra prognosen för 2017 för samhällsbyggnadsförvaltningen visar ett positivt 
resultat på 1 150 tkr för det skattefinansierade verksamheter och negativt resultat 
på 1 300 tkr för taxefinansierade verksamheter jämfört med budgeterat resultat. 
 
Beslutsunderlag 

• Prognos 2/2017.  
• Arbetsutskottets beslut 2017-08-29, § 304. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 143 Dnr KS 2017/474.042   
 
Prognos 2/2017 för Kommunstyrelsen – kommunstyrelse-
förvaltningen 
 
Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Andra prognosen för 2017 för kommunstyrelseförvaltningen visar ett positivt 
resultat på 2 376 tkr jämfört med budgeterat resultat. 
 
Beslutsunderlag 

• Prognos 2/2017.  
• Arbetsutskottets beslut 2017-08-29, § 305. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 

 
 

 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 144 Dnr KS 2016/608.007    
 
Kontanthanteringen inom Melleruds kommun, återrapport 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Som svar på kommunens revisorers granskning av kontanthanteringen inom 
Melleruds kommun beslutade kommunstyrelsen den 8 februari 2017 att  

1. ingen kontanthantering får förekomma utan ekonomienhetens vetskap. 

2. alla rutiner vid kontanthantering ska vara godkända av ekonomienheten. 

3. socialnämnden uppmärksammas på rapportens avsnitt om förmedlade medel. 
 
Kommunstyrelsen önskade även en återrapport från kommunstyrelseförvaltningen 
vid sammanträdet i september 2017. 

Ekonom från kommunstyrelseförvaltningen redovisar hur översynen av 
kontanthanteringen pågår genom kartläggning/inventering av behov m.m.  
hos kommunens förvaltningar. 
 
Beslutsunderlag 

• Inventering/kartläggning av kontanthanteringen. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande 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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§ 145 Dnr KS 2017/253.023   
 
Anställning av ny kommunchef i Melleruds kommun 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att erbjuda Sophia Vikström, Vänersborg,  
tjänsten som kommunchef i Melleruds kommun. 
 
Protokollsanteckning 

Ordförande godkänner följande protokollsanteckning från Kommunpartiet i 
Mellerud (KIM):  

”Kommunpartiet vill härmed inkomma med följande anförande avseende 
rekryteringen av ny kommunchef till Melleruds kommun. 

Vi tycker att rekryteringen har skett på ett förtjänstfullt sätt, präglat av 
professionalism och långsiktigt tänkande. Den grupp som arbetat med frågan har 
visat ett mycket stort ansvar och tagit frågan på största allvar, detta anser vi 
vara berömligt. 

Kval i ten på rekryteringen har inneburit att vi fått en ovanligt stor skara sökande 
vilket vi anser vara väldigt positivt, men detta visar också på att Mellerud är en 
plats med god status. 

Urvalsprocessen har sedan på ett bra sätt "vaskat" fram en mindre grupp som 
man valt att gå vidare med. 

Prövningen av denna grupp har då vidare skett från alla möjliga infallsvinklar, 
som till slut ytterligare utkristalliserat tre personer som har visat sig alla vara 
mycket kompetenta för uppgiften. 
 
De slutgiltiga utvärderingar som har företagits borgar för att, som vår 
förhoppning är, få en kommunchef som kommer att brinna för Melleruds positiva 
utveckling, ha den kraft och styrka som n kommunchef måste ha, men samtidigt 
den ödmjukhet som en ledare för en stor andel människor även bör ha. 

Vi i Kommunpartiet vill med dessa ord önska dig varmt välkommen och ser fram 
emot många år av gott samarbete.” 
 
Sammanfattning av ärendet 

Inför rekrytering av ny kommunchef har rekryteringsföretaget Tarasso anlitats. 
Processen har bestått i olika delar så som framtagning av kravprofil, annonsering, 
intervjuer, tester och referenstagning.  

I rekryteringsprocessen har följande deltagit: kommunstyrelsens arbetsutskott, 
förvaltningscheferna, representanter från de olika fackförbunden, representant  
från kommunkansliet, HR-chef samt t.f. kommunchef.  
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsen 2017-09-13 22
  
 
 
 
 
 

Beslutsunderlag 

• MBL-förhandlingsprotokoll 2017-09-11. 
• Arbetsutskottets beslut 2017-09-12, § 347. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Kommunstyrelsen beslutar att erbjuda Sophia Vikström, 
Vänersborg, tjänsten som kommunchef i Melleruds kommun. 
 
Beslutsgång 

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

Sophia Vikström 
T.f. kommunchefen 
HR-chefen   

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 146    
 
Redovisning av delegeringsbeslut 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av nedanstående delegeringsbeslut. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har överlåtit viss beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande och 
tjänstemän enligt gällande delegeringsregler. Besluten ska anmälas till kommun-
styrelsen varje månad. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får 
ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot kan kommunstyrelsen 
återkalla delegering.  

Följande delegeringsbeslut redovisas vid dagens sammanträde: 
 
B - PERSONALÄRENDEN  
 
B 4 Tillsvidareanställningar  
4.6 Tillsvidareanställning övrig personal § 4/2017 
 
C - EKONOMIADMINISTRATIVA ÄRENDEN  
 
C 16 Ekonomiärenden  
16.3 Lån och placeringar § 2/2017  
 
D - SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN  
 
D 18 Samhällsbyggnadsförvaltningens  
taxe- och bidragsärenden  
18.4 Bostadsanpassningsbidrag § 8/2017 
 
H - MEDBORGARKONTORET  
 
H 27 Parkeringstillstånd   

27.1 Parkeringstillstånd §§ 19-27/2017 
  
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 147  
   
Anmälan 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

• Protokoll från Dalslands Turist AB bolagsstämma den 27 april 2017. 

• Kommunstyrelseordförandes gemensamma inbjudan till regionpolischefen 
till samtal angående samhällssituationen i Bengtsfors, Dals Eds, Melleruds  
och Åmåls kommuner. Dnr KS 2017/497.114. 

• Protokoll från Dalslands miljö- och energinämnds möte den 24 augusti 2017. 
(2 protokoll) 

• Byggnadsnämnden beslutade den 30 augusti 2017, § 165, att bevilja strand-
skyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskydds- 
dispens för tillbyggnad av enbostadshus, balkong, på fastigheten Ransberg 1:94.  
Dnr 2017.236.226. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 30 augusti 2017, § 166, att bevilja strand-
skyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskydds- 
dispens för tillbyggnad av enbostadshus, uterum, på fastigheten Bråna 1:54.  
Dnr 2017.242.226. 

• Finansiell rapport per 2017-08-31. Dnr KS 2017/85. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande 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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§ 148  
   
Aktuella frågor 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Träff med regionpolischefen 
Ordföranden informerar om att kommunstyrelseordföranden i Bengtsfors,  
Dals Eds, Melleruds och Åmåls kommuner kommer att träffa regionpolischefen 
den 2 oktober 2017 i Åmål angående polisorganisationen i Västra Götaland.  

• Västerråda handelsområde 
Ulf Rexefjord (SD) frågar om vad som händer på Västerråda handelsområde. 
Ordföranden lämnar aktuell redovisning i frågan. 

• Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) 
Ulf Rexefjord (SD) frågar om vad som händer Dal Västra Värmlands Järnväg 
(DVVJ). Ordföranden lämnar aktuell redovisning i frågan. 

• Grönt Kluster Dalsland/Nuntorp 
Daniel Jensen (KD) lämnar aktuell redovisning om arbetet med Grönt Kluster 
Dalsland/Nuntorp. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande 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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§ 149    
 
Studiebesök på kommunförrådet 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ledamöter och t.f. kommunchefen besöker kommunförrådet  
och får en guidning och beskrivning av verksamheten av enhetschefen för förrådet. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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