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§ 97  Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund - årsredovisning för 
verksamhetsåret 2015 

9 

§ 98  Dalslandskommunernas kommunalförbunds årsredovisning och 
revisionsberättelse för 2015 
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§ 99  Aktuella frågor 11 
§ 100  Aktuella asyl-, flykting- och integrationsfrågor 12 
§ 101  Riktlinjer för tjänsten Fixar-Malte i Melleruds kommun 13 
§ 102  Redovisning av öppna ärenden 2016-05-30 14 
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gymnasieutbildning och har godkända betyg i alla ämnen får sin 
dator/platta 

26 

§ 113  Svar på motion om att ge kommunens arbetslösa möjlighet till 
projektarbete för att integrera våra nyanlända 

27 

§ 114  Svar på medborgarförslag om röjning runt utsiktsplats i Dals Rostock 28 
§ 115  Svar på medborgarförslag om belysning på gångbanan mellan  
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§ 91    
 
Introduktion till måluppföljningsverktyget Stratsys 
 
Melleruds kommun använder sig av plattformen Stratsys – ett verktyg för  
planering och uppföljning av internkontrollplanen. 

Ekonomichefen och ekonomen ger kommunstyrelsen en introduktion i Stratsys. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 92 Dnr KS 2016/240.041   
 
Skattesats för Melleruds kommun 2017 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer oförändrad skattesats för år 2017 med  
22:60 kronor per skattekrona enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt 8 kap. § 8 i kommunallagen ska skattesatsen fastställas av 
kommunfullmäktige före november månads utgång. De år då val av fullmäktige  
har förrättats i hela landet ska budgeten fastställas av det nyvalda fullmäktige. 

Det framtagna förslaget till budget 2017 innehåller förslag till oförändrad  
kommunal skattesats med 22:60 kronor per skattekrona. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till budget för 2017. 
• Arbetsutskottets beslut 2016-05-24, § 186. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige fastställer oförändrad skattesats för år 2017 med  
22:60 kronor per skattekrona enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsen 2016-06-08 5
  
 
 
 
 
 

§ 93 Dnr KS 2016/84.041   
 
Budget 2017, plan 2018-2019 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa budget 2017 med föreslagna finansiella mål och inriktningsmål. 

2. på grund av hög investeringsnivå för budgetåren 2017 och 2018 medges 
undantag för det finansiella målet att investeringar ska finansieras med egna 
medel.    

3. fastställa verksamhetsplan för 2018-2019. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt 8 kap. § 8 i kommunallagen ska budgeten fastställas av kommunfullmäktige 
före november månads utgång.  
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till budget för 2017 och plan 2018-2019. 
• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2016-04-20, § 41. 
• Byggnadsnämndens beslut 2016-04-20, § 51. 
• Socialnämndens beslut 2016-04-26, § 35. 
• Vänsterpartiet i Melleruds budgetförslag. 
• Miljöpartiet de gröna i Melleruds budgetförslag.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-05-24, § 187. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa budget 2017 med föreslagna finansiella mål och inriktningsmål. 

2. på grund av hög investeringsnivå för budgetåren 2017 och 2018 medges 
undantag för det finansiella målet att investeringar ska finansieras med egna 
medel.    

3. fastställa verksamhetsplan för 2018-2019. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 94 Dnr KS 2016/241.041   
 
Investeringsbudget 2017, plan 2018-2019 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa investeringsbudget för 2017.  

2. fastställa investeringsplan för 2018-2019. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt 8 kap. § 8 i kommunallagen ska investeringsbudgeten fastställas av 
kommunfullmäktige före november månads utgång.  
 
Beslutsunderlag 

• Investeringsbudget 2017 samt plan 2018-2019.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-05-24, § 188. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa investeringsbudget för 2017.  

2. fastställa investeringsplan för 2018-2019. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 95 Dnr KS 2016/242.045   
 
Borgensram och låneram 2017 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avvakta beslut om borgens- och låneram för  
2017 till kommunfullmäktiges novembersammanträde. 
 
Sammanfattning av ärendet 

I enlighet med kommunens finanspolicy ska kommunfullmäktige, i samband med 
fastställande av kommunens årsbudget, ange en borgensram för de kommunala 
bolagen samt en låneram för kommunen. 

Det är många investeringsprojekt på gång som är lite oklara i tid, nya bostäder, 
vattenintag, nytt äldreboende. Det kan därför vara lämpligt att avvakta beslut om 
borgens- och låneram för 2017 till kommunfullmäktiges novembersammanträde. 
 
Beslutsunderlag 

• Ekonomichefens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-05-24, § 189. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att avvakta beslut om borgens- och låneram för  
2017 till kommunfullmäktiges novembersammanträde. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 96 Dnr KS 2016/210.042   
 
Fyrbodals kommunalförbund - årsredovisning och 
förvaltningsrevision för verksamhetsåret 2015 

 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. förbundsdirektionen i Fyrbodals kommunalförbund beviljas ansvarsfrihet  
för verksamheten för år 2015. 

2. Melleruds kommun noterar att förbundets egna kapital minskats med  
500 tkr utan motsvarande påverkan på resultatet. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Direktionen för Fyrbodals kommunalförbund har överlämnat en informativ 
årsredovisning som utförligt beskriver det gångna årets verksamhet och 
ekonomiska utfall. Resultatet uppgår till -602 tkr jämfört med föregående  
års resultat på -134 tkr.  

Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 

• Årsredovisning samt revisionsberättelse för 2015.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-05-10, § 154. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. förbundsdirektionen i Fyrbodals kommunalförbund beviljas ansvarsfrihet  
för verksamheten för år 2015. 

2. Melleruds kommun noterar att förbundets egna kapital minskats med  
500 tkr utan motsvarande påverkan på resultatet. 

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 97 Dnr KS 2016/223.042   
 
Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund - årsredovisning för 
verksamhetsåret 2015 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen 
samt de enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2015 års 
verksamhet. 
 
Jäv 

På grund av jäv deltar inte Gunnar Karlsson (C) i handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF), bokslut och årsredovisning för 
verksamhetsåret 2015 har godkänts av direktionen och granskats av revisionen  
som föreslår medlemskommunerna att direktionen beviljas ansvarsfrihet för 2015.  
 
Beslutsunderlag 

• NÄRF:s årsredovisning 2015 med begäran om ansvarsfrihet och revisions- 
berättelse.  

• Arbetsutskottets beslut 2016-05-24, § 190. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen 
samt de enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2015 års 
verksamhet. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 98 Dnr KS 2016/255.042   
 
Dalslandskommunernas kommunalförbunds årsredovisning 
och revisionsberättelse för 2015 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen  
för Dalslandskommunernas kommunalförbund samt de enskilda förtroendevalda  
i detta organ ansvarsfrihet för 2015 års verksamhet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Dalslandskommunernas kommunalförbund har översänt årsredovisning för 2015.  
Verksamheten uppvisar ett negativt resultat med 987 tkr vilket är 1 360 tkr bättre 
än budgeterat resultat. 
 
Beslutsunderlag 

• Dalslandskommunernas kommunalförbunds årsredovisning 2015 och 
revisionsberättelse 2015. 

• Arbetsutskottets beslut 2016-06-07, § 215. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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 2015 års verksamhet. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 99    
 
Aktuella frågor 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor:  

• Byggintresse inom kommunen 
Många ansökningar om bygglov och förfrågningar om köp av mark inkommer  
till kommunen. Områden som är intressanta är Ängenäs, Sundserud, Näs 
Sandar/Östra Järn,  

• Västerråda handelsplats 
Kommunchefen rapporterar från möte 31 maj 2016. Planerad byggstart innan 
januari 2017. Kontrakt med olika företag håller på att skrivas. 

 
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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§ 100    
 
Aktuella asyl-, flykting- och integrationsfrågor 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

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

• Migrationsverkets information om nya asylboende 
Kommunchefen informerar om att följande anläggningar i kommunen tilldelas 
ramavtal - Bolstads församlingshem, Håveruds Hotell, Kroppefjäll, Erikstad och 
Björkebäck. 

• Lagen om bosättningen – kommunens ansvar 
Kommunen ska ta emot tio flyktingar enligt denna lag i år. De har uppehålls-
tillstånd och ska ha lägenheter i kommunen. Kommunen hyr lägenheterna åt 
dessa för att de inte ska behöva vänta på boende och personerna betalar hyran 
till kommunen. 

• Arbetsmarknadsenheten 
410 kommunplacerade för närvarande som är inskrivna. Dessa har ett eget 
boende i kommunen s.k. EBO. Största inflödet var i januari och maj. 

• Socialnämndens verksamhet 
En ny asylsökande har kommit under våren. Ensamkommande barn har 
placerats i kommunens egna boende och på HVB ute i landet. En del av dessa 
kommer inte att få stanna. Kommunens kostnader för försörjningsstöd har ökat 
på grund av flyktingströmmen.  

• Kultur- och utbildningsnämndens verksamhet 
Hälften av nyanlända elever går i 10% av landets skolor. Konstant ökning av 
elever i kommunens skolor. Stora bekymmer att få plats för dessa. Tre extra 
klassrum har färdigställts på Rådaskolan. Två moduler i anslutning till Lunden.  
Tallåsen har tagits i bruk. Ny femårsklass i Dals Rostock. Svårt att rekrytera 
lärare. Obehöriga lärare och annan personal måste tas in för att klara verksam-
heten. Oerhört svårt att klara verksamheten om den stora tillströmningen 
fortsätter. Krav på att erbjuda skola inom tre månader. Ingen kö till SFI för 
närvarande. Behov finns att dela på IM-utbildningen som idag har 80 elever. 

 
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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§ 101 Dnr KS 2016/122.737   
 
Riktlinjer för tjänsten Fixar-Malte i Melleruds kommun 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. fastställa riktlinjer för tjänsten Fixar-Malte i Melleruds kommun enligt 
föreliggande förslag. 

2. tjänsten Fixar-Maltes verksamhet startar från och med den 1 augusti 2016. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige biföll den 17 december 2015, § 135, en motion kostnadsfri 
fixartjänst i Melleruds kommun som ett pilotprojekt under perioden 2015-01-01--
06-30. Målgruppen är personer som fyllt 67 år och äldre. En utvärdering av 
projektet skulle ske efter försöksperiodens utgång.  

Syftet är att förebygga fallolyckor i det egna hemmet. Uppdragen är begränsade 
och är av enklare karaktär. Fixartjänsten är en avgiftsfri service men var och en får 
själv stå för eventuella materialkostnader. Tjänsten ska kunna utföras av en person 
och inte kräva yrkeskunnig hantverkare. I samband med besök i hemmet ger även 
Fixar-Malte vid behov råd om fall- och brandsäkerhetsförbättringar. 

Arbetsutskottet gav den 8 mars 2016, § 76, gatu- och parkchefen i uppdrag att  
ta fram en ny modell för Fixar-Malte.  
 
Beslutsunderlag 

• Utvärdering av pilotprojekt. 
• Socialstyrelsens information om Nationell kampanj för att förhindra fallolyckor. 
• Riktlinjer för tjänsten Fixar-Malte i Melleruds kommun.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-05-24, § 191. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. fastställa riktlinjer för tjänsten Fixar-Malte i Melleruds kommun enligt 
föreliggande förslag. 

2. tjänsten Fixar-Maltes verksamhet startar från och med den 1 augusti 2016. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Gatu- och parkchefen 
Medborgarkontoret 
KFS 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 102    
 
Redovisning av öppna ärenden 2016-05-30 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Inom kommunstyrelsens verksamhetsområde sker en fortlöpande uppföljning av 
öppna ärenden genom att förteckningar över oavslutade ärenden regelbundet 
lämnas ut till samtliga handläggare för genomgång och åtgärd. Varje handläggare 
kan även själv kontrollera sina ärenden direkt i det digitala ärendehanterings-
systemet W3D3. 

Kommunchefen/chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen ska två gånger  
per år – juni och november – redovisa alla öppna ärenden till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2016-05-24, § 192. 
• Öppna ärenden kommunstyrelsekontoret 2016-05-30.  
• Öppna ärenden samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-05-30.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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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§ 103    
 
Återrapportering av verkställda ärenden 2015-10-29-- 
2016-05-30 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunchefen och samhällsbyggnadschefen ska lämna en återrapportering av 
verkställda beslut två gånger per år – vid kommunstyrelsens sammanträden i  
juni och november. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2016-05-24, § 193. 
• Verkställda beslut kommunstyrelsekontoret 2015-10-29--2016-05-30.  
• Verkställda beslut samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-10-29--2016-05-30.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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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§ 104 Dnr KS 2016/203.336   
 
Synpunkter på förslag på uppdaterade bevarandeplaner för 
Natura 2000-områden i Melleruds kommun  
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande synpunkter på förslag på 
uppdaterade bevarandeplaner för Natura 2000-områden i Melleruds kommun: 

1. Inom Melleruds kommun finns ingen kännedom om ytterligare naturtyper.  

2. Det finns inget att erinra mot förslaget till bevarandeplan för Mjölkudden. 
 
Sammanfattning av ärendet 

År 2014 fick Länsstyrelserna ett regeringsuppdrag som bland annat innebär att 
uppdatera bevarandeplanerna för landets Natura 2000-områden. I uppdraget ingår 
även att se till så att områdena har tillräckliga skydd och skötsel. Uppdraget ska 
vara klart i december 2016. 
Förslag på nya planer kommer att läggas ut efter hand på hemsidan från april fram 
till den 15:e november. Nya planer läggs ut en gång per månad. I december 2016 
kommer Länsstyrelsen att fastställa samtliga under året uppdaterade 
bevarandeplaner, vilka sedan kommer att finnas tillgängliga på hemsidan.  
Länsstyrelsen visar för närvarande på sin hemsida förslag till en enda ny 
bevarandeplan i Melleruds kommun, Mjölkudden. Mjölkudden ingår i det nya 
statliga naturreservatet Forsbo. Mjölkudden är en av 11 befintliga Natura 2000-
områden i Melleruds kommun, där bevarandeplaner senast fastställdes 2005-08-15. 
För fem av dessa områden finns kommentar om ytterligare naturtyper som inte 
noterats tidigare. Länsstyrelsen önskar synpunkter senast 15 november. 
 

Beslutsunderlag 

• Förslagen på uppdaterade bevarandeplaner som berör Melleruds kommun  
finns på Länsstyrelsen i Västra Götalands hemsida - 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland och på ”Uppdaterade bevarandeplaner”.  

• Förslag på synpunkter.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-05-24, § 196. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande synpunkter på förslag på 
uppdaterade bevarandeplaner för Natura 2000-områden i Melleruds kommun: 

1. Inom Melleruds kommun finns ingen kännedom om ytterligare naturtyper.  

2. Det finns inget att erinra mot förslaget till bevarandeplan för Mjölkudden. 
 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

Beslutet skickas till  Länsstyrelsen i Västra Götaland 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 105 Dnr KS 2016/138.100   
 
Svar på Betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun avstår från att yttra sig över den 
statliga utredningen Låt fler forma framtiden.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Den statliga demokratiutredningen har kommit med sitt betänkande, Låt fler forma 
framtiden (SOU 2016:5). Utredningens slutsatser är att demokratin står stark. 

Däremot är det politiska inflytandet inte jämnt fördelat. Utredaren föreslår åtgärder 
samt nya utredningar för att komma till bukt med det ojämnt fördelade politiska 
inflytandet. 

Utredningen har skickats på remiss till alla landets kommuner och landsting, ett 
flertal intresse- och frivilligorganisationer samt till samtliga riksdagspartier på 
riksplanet. 

Remissvar ska ha inkommit till Kulturdepartementet senast den 21 juni 2016. 

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att förslagen i utredningen i hög grad är  
av politisk karaktär och bör därför även behandlas politiskt.   
 
Beslutsunderlag 

• Betänkandet finns att ladda ner på: 
www.regeringen.se/rattsdokumenlstatens-offentliga-utredningar/2016  

• Verksamhetsutvecklarens förslag till remissvar.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-05-24, § 207. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun avstår från att yttra sig över den 
statliga utredningen Låt fler forma framtiden.  
 
Beslutsgång 

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

Kulturdepartementet 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 106 Dnr KS 2016/268.003   
 
Delegeringsregler för kommunstyrelsen i Melleruds kommun - 
ändring i parkeringstillstånd för funktionshindrade 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen bifaller ändring i delegeringsordning för parkeringstillstånd för 
funktionshindrade.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen får uppdra, med stöd av 6 kap, 33 § i kommunallagen, åt ett 
utskott, åt en ledamot eller ersättare, eller åt en anställd hos kommunen att 
besluta på styrelsens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden  
med de begränsningar som följer av 34 §. Förtydliganden av kommunens 
delegeringsordning regleras av kommunens delegeringsregler, i detta fall av 
Delegeringsregler för kommunstyrelsen.     

Kommunstyrelseförvaltningen finner att beslutsrätten av D 20.2 Parkeringstillstånd, 
som idag är delegerad till samhällsbyggnadschefen, ska överföras till enhetschefen 
för Medborgarkontoret. Den nya delegeringen motiveras med att handläggandet av 
parkeringstillstånd samt beslutsrätt bör finnas inom en enhet för att uppnå en 
tydlig kontinuitet och hög rättssäkerhet.    
 
Beslutsunderlag 

• Verksamhetsutvecklarens tjänsteskrivelse. 
• Reviderade delegeringsregler.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-06-07, § 224. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen bifaller ändring i delegeringsordning för parkeringstillstånd för 
funktionshindrade.  
 
Beslutsgång 

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

Enhetschefen för Medborgarkontoret 
KFS 
 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsen 2016-06-08 19
  
 
 
 
 
 

§ 107    
 
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 § 1/2015 
 
H - MEDBORGARKONTORET  
 
H 24 Färdtjänstärenden  
24.1 Färdtjänst (Lagen om färdtjänst,  §§ 3-4/2016 

SFS 1997:736)  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 108    
 
Anmälan 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

• JO/Riksdagens ombudsmäns beslut 2016-05-24 angående kritik mot Melleruds 
kommun för handläggning av ett ärende om gatubelysning. Dnr KS 2015/136. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 25 maj 2016, § 77, att bevilja strand-
skyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens 
för kabeldragning i mark och nybyggnad av två stycken kabelskåp på fastigheten 
Svankila 1:2. Dnr 2016.116.226. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 25 maj 2016, § 78, att bevilja strand-
skyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskydds-
dispens för tillbyggnad av enbostadshus, takkupa, altan samt delvis rivning  
och tillbyggnad av komplementbyggnad på fastigheten Forsbo 1:5.  
Dnr 2016.128.226. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 25 maj 2016, § 79, att bevilja strand-
skyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens 
för tillbyggnad av enbostadshus, altandäck och utrerum på fastigheten  
Östebo 1:41. Dnr 2016.122.226. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 25 maj 2016, § 80, att bevilja strand-
skyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskydds-
dispens för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Sunnanå 2:17.  
Dnr 2016.138.226. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 25 maj 2016, § 81, att bevilja strand-
skyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskydds-
dispens för nybyggnad av nätstation nr 1 på fastigheten Svankila 1:2.  
Dnr 2016.117.226.  

• Byggnadsnämnden beslutade den 25 maj 2016, § 82, att bevilja strand-
skyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskydds-
dispens för nybyggnad av nätstation på fastigheten Svankila 1:2.  
Dnr 2016.119.226. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 25 maj 2016, § 83, att bevilja strand-
skyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskydds-
dispens för tillbyggnad av gäststuga och altan på fastigheten Ransberg 1:127.  
Dnr 2016.131.226. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 25 maj 2016, § 84, att bevilja strand-
skyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskydds-
dispens för nybyggnad av pool på fastigheten Ryr 1:61.  
Dnr 2016.145.226. 
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• Byggnadsnämnden beslutade den 25 maj 2016, § 85, att bevilja strand-
skyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskydds-
dispens för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Västanväga 1:13.  
Dnr 2016.151.226. 

• Vänersborgs Tingsrätts dom 2016-05-30 angående förordnande av nya 
strömfallsfastigheter för vattenkraftverk i Upperudsälven/Storån.  
Dnr KS 2016/118. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 109    
 
Rapporter 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens och kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m:  

• Framtida samverkan i Dalsland 
Kommunchefen lämnar en aktuell information om det pågående arbetet med 
framtida samverkansformer mellan Dalslandskommunerna från kommunchefs-
mötet den 27 maj och direktionsmötet den 2 juni 2016. Förbundschefen kommer 
att sluta och arbetsuppgifterna fördelas mellan berörda kommunchefer. Vissa 
arbetsuppgifter kommer att tas över av Fyrbodals kommunalförbund, Dalslands 
miljökontor och kommunerna. Arbetet kommer att ledas av Bengtsfors tidigare 
kommunchef. 

• Socialnämndens studiebesök äldreboende 
Socialnämndens vice ordförande rapporterar från studiebesök på Zakrisdals 
vårdboende i Karlstad som är anpassat för personer med demenssjukdom.  

 
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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§ 110    
 
Studiebesök på Dalslands Konstmuseum i Upperud 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen gör ett studiebesök i Dalslands Konstmuseum i Upprud och  
får aktuell information om verksamhet och framtidsplaner m.m. av muséets 
intendent och styrelsens ordförande. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 111 Dnr KS 2014/289.007   
 
Svar på motion om avgiftsfri avlämning av grovsopor fem 
gånger per år Hunnebyn 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. avslå motion om möjlighet till avgiftsbefrielse för grovsopor i Melleruds kommun. 

2. ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över hur informationen om vad som kostar 
respektive är gratis att lämna vid Hunnebyns anläggning kan göras tydligare för 
besökarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Tony Johansson (MP) och Sara Isgren (MP) har den 17 juni 2014 lämnat in en 
motion där de föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 

• avlämning av grovsopor på Hunnebyns anläggning ska vara kostnadsfri för 
hushållen i Melleruds kommun upp till fem gånger per år. 

• kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för hur denna 
reform ska utformas och tidplan för genomförandet, samt att i framtida 
budgetunderlag ta hänsyn till och arbeta in de ekonomiska effekterna av 
beslutet. 

Utredningen föreslår att motionen bör avslås. Anledningen är att införa, 
administrera och underhålla antingen ett system med värdecheckar eller passerkort 
och bommar inte anses motivera kostnaden. Dessutom innebär systemen, framför 
allt det sistnämnda, att kostnaderna för renhållningskollektivet kommer att öka 
dock främst för dem som inte nyttjar möjligheten att lämna grovavfall vid 
Hunnebyns anläggning. 

Utredningen föreslår att informationen om vad som är gratis respektive kostar att 
lämna vid Hunnebyns anläggning görs tydligare för besökarna. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion om möjlighet till avgiftsbefrielse för grovsopor i Melleruds kommun. 
• Utlåtande angående avgiftsfri inlämning av hushållens grovavfall till Hunnebyns 

avfallsanläggning från Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
• Utredarens förslag till svar.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-05-24, § 198. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. avslå motion om möjlighet till avgiftsbefrielse för grovsopor i Melleruds kommun. 

2. ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över hur informationen om vad som kostar 
respektive är gratis att lämna vid Hunnebyns anläggning kan göras tydligare för 
besökarna. 

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 112 Dnr KS 2015/529.001   
 
Svar på motion om att elever i gymnasiet som fullföljer sin 
gymnasieutbildning och har godkända betyg i alla ämnen får 
sin dator/platta 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige avslår motion om att elever i gymnasiet som fullföljer sin 
gymnasieutbildning och har godkända betyg i alla ämnen får sin dator/platta. 
 
Reservationer och särskilda uttalanden 

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

Ulf Rexefjord (SD) har den 15 oktober 2015 lämnat in en motion där han föreslår 
att elever i gymnasiet som fullföljer sin gymnasieutbildning och har godkända betyg 
i alla ämnen får behålla sin dator/platta som de förfogat över under studietiden. 
Dels som en morot och dels som en belöning. 

Utredningen föreslår att motionen bör avslås. Motivet är att de iPads som lånats ut 
till elever i årskurs 6 i grundskolan till årskurs 3 på gymnasiet därefter används 
inom Melleruds kommuns verksamhet. Det finns ett stort behov av att använda 
utrustningen inom den kommunala undervisningen. Genom kommunens nuvarande 
system kommer iPadsen de lägre skolåldrarna och förskolan till del samt utgör det 
beräknade överskottet ett verktyg i SFI-undervisningen. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion om elever i gymnasiet får sin dator/platta. 
• Kultur- och utbildningsförvaltningens underlag till svar.  
• Utredarens förslag till svar.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-05-24, § 199. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige avslår motion om att elever i gymnasiet som fullföljer sin 
gymnasieutbildning och har godkända betyg i alla ämnen får sin dator/platta. 

Reine Hassel (SD): Kommunfullmäktige bifaller motion om att elever i gymnasiet 
som fullföljer sin gymnasieutbildning och har godkända betyg i alla ämnen får sin 
dator/platta. 
 
Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag. 
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§ 113 Dnr KS 2016/11.143   
 
Svar på motion om att ge kommunens arbetslösa möjlighet  
till projektarbete för att integrera våra nyanlända 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige anser motion om att ge kommunens arbetslösa möjlighet till 
projektarbete för att integrera våra nyanlända som besvarad. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Anette Levin (L) föreslår i en motion den 8 januari 2016, att Melleruds kommun 
anställer arbetslösa, i synnerhet de som står långt från arbetsmarknaden, i projekt 
för att förbättra integrationsarbetet. 

Under innevarande år arbetar Personalenheten inom Melleruds kommun med att 
öka antalet anställda som är utrikesfödda i enlighet med nämndmålet om att utöka 
andelen etableringar av nyinflyttade. Förvaltningens mål är att på sikt skapa en 
större mångfald inom organisationen genom att öka antalet anställda som är 
utrikesfödda. 

Den 19 april 2016 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att ge 
samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta ett integrationsprojekt. Efter 6 
månader kommer projektet att utvärderas. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion. 
• Förslag till svar på motion. 
• Integrationsprojekt Naturvård, Kommunstyrelsens arbetsutskott 

sammanträdesprotokoll, Dnr 2016/185.143.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-06-07, § 216. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige anser motion om att ge kommunens arbetslösa möjlighet till 
projektarbete för att integrera våra nyanlända som besvarad. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 114 Dnr KS 2016/74.843   
 
Svar på medborgarförslag om röjning runt utsiktsplats  
i Dals Rostock 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om röjning runt utsiktsplats i Dals 
Rostock. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Rune Fredriksson, Dals Rostock, föreslår i ett medborgarförslag den 8 februari 
2016, att kommunen röjer buskar, sly och träd i området mellan Bringsrovägen  
och Bergsliden så att alla kan njuta av vyn från utsiktsplatsen. 

Utifrån kommunens perspektiv betraktas inte längre detta område som en 
utsiktsplats. Vilket innebär att området inte heller förvaltas som en utsiktsplats. 
Kriterierna för att ta ned träd bedöms inte heller vara uppfyllda varför förslaget 
föreslås avslås. 
 
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag.  
• Utredarens förslag till svar.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-05-24, § 200. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om röjning runt utsiktsplats i Dals 
Rostock. 
 
Beslutsgång 

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

Rune Fredriksson 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 115 Dnr KS 2016/72.317   
 
Svar på medborgarförslag om belysning på gångbanan  
mellan Torpgatan och Havregatan i Mellerud 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget om belysning på gångbanan mellan 
Torpgatan och Havregatan i Mellerud som besvarat. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Ann-Marie Ericsson, Mellerud, föreslår i ett medborgarförslag den 8 februari 2016, 
att kommunen sätter på belysning, förslagsvis solcellsstolpar, på gångbanan mellan 
Torpgatan och Havregatan i Mellerud då det är många som använder gångbanan för 
att ta sig till busshållplatsen vid Ängenäsgatan samt till och från arbete, skola och 
dagis. 

Melleruds kommun har redan fysiskt, installerat och driftsatt belysning vid nämnda 
område. 

Mot bakgrund av att belysning har installerats och är i drift vid nämnda gatuavsnitt, 
bör medborgarförslaget anses som besvarat. 
 
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag belysning på gångbanan mellan Torpgatan och Havregatan.  
• Utredarens förslag till svar.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-05-24, § 201. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget om belysning på gångbanan mellan 
Torpgatan och Havregatan i Mellerud som besvarat. 
 
Beslutsgång 

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

Ann-Marie Ericsson 

 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 116 Dnr KS 2016/73.317   
 
Svar på medborgarförslag om två lyktstolpar/ljuspunkter  
på Bergsliden i Dals Rostock 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om två lyktstolpar/ljuspunkter på 
Bergsliden i Dals Rostock. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Rune Fredriksson, Dals Rostock, föreslår i ett medborgarförslag den 8 februari 
2016, att kommunen sätter upp två lyktstolpar/ljuspunkter på Bergsliden mellan 
nummer 9 och 20 då det är en mycket använd promenadväg för fotgängare. 

Melleruds kommun bedömer att nämnda gatuavsnitt inte används tillräckligt 
frekvent av kommunens medborgare och att ljussätta sträckan därmed inte 
bedöms som prioriterat. 
 
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag.  
• Utredarens förslag till svar.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-05-24, § 202. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om två lyktstolpar/ljuspunkter på 
Bergsliden i Dals Rostock. 
 
Beslutsgång 

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

Rune Fredriksson 
 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 117 Dnr KS 2016/115.311   
 
Svar på medborgarförslag om en rondell (cirkulationsplats) 
vid korsningen Viaduktgatan-Odengatan 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. anse medborgarförslaget om en rondell (cirkulationsplats) vid korsningen 
Viaduktgatan-Odengatan som besvarat. 

2. ta upp ärendet med Trafikverket under 2016. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Göran Bohlin, Mellerud, föreslår i ett medborgarförslag den 3 mars 2016, att 
kommunen anlägger en rondell (cirkulationsplats) vid korsningen Viaduktgatan-
Odengatan i Mellerud. Först och främst är det mycket trafik där och det skulle göra 
att trafiken skulle flyta smidigare. Det skulle även få ner hastigheten på 
Viaduktgatan som blivit en fartsträcka för vissa bilister. 

Melleruds kommun känner till problematiken vid nämnda vägavsnitt och har för 
avsikt att ta upp ärendet med Trafikverket under 2016. 
 
Beslutsunderlag  

• Medborgarförslag.  
• Utredarens förslag till svar.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-05-24, § 203. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget om en rondell (cirkulationsplats) vid 
korsningen Viaduktgatan-Odengatan som besvarat. 

Reine Hassel (SD):Kommunstyrelsen beslutar att ta upp ärendet med Trafikverket 
under 2016. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslagen och finner att kommunstyrelsen bifaller dessa. 
 
Beslutet skickas till 

Göran Bohlin  
Samhällsbyggnadschefen 
Kommunchefen  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 118 Dnr KS 2016/40.514   
 
Svar på medborgarförslag om anläggande av parkering mellan 
brandstationen och Storgatan 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslag om anläggande av parkering mellan 
brandstationen och Storgatan. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Gunnar Landegren, Mellerud, föreslår i ett medborgarförslag den 16 januari 2016, 
att kommunen anlägger en parkering på gräsytan mellan brandstationen och 
Storgatan (vid järnvägen) i första hand för besökare till Centrumsalongen och 
polisen. 

Utredningen bedömer att gällande detaljplan för området inte medger parkering, 
enligt vad som framförs i medborgarförslaget. Melleruds kommun hänvisar istället 
till befintliga parkeringsplatser i centrum. 
 
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag.  
• Förslag till svar på medborgarförslag.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-06-07, § 217. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslag om anläggande av parkering mellan 
brandstationen och Storgatan. 
 
Beslutsgång 

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

Gunnar Landegren 
 
  
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 119 Dnr KS 2016/181.826   

Svar på medborgarförslag om en skateboard- och cykelramp  
i Åsensbruk 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslag om en skateboard- och cykelramp i 
Åsensbruk. 
 
Reservationer och särskilda uttalanden 

Karin Fredman (L) och Reine Hassel (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån  
för eget förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Margareta Nettum, Åsensbruk, föreslår i ett medborgarförslag den 13 april 2016, 
att Melleruds kommun bygger en skateboard- och cykelramp i Åsensbruk. 
Ungdomarna är idag hänvisade till vägar och trottoarer vilket utgör en trafikfara. 

Mot bakgrund av att det tidigare förslaget om att bygga en ny skateboardramp i 
Mellerund inte har genomförts bör förslaget om att bygga en skateboard- och 
cykelramp i Åsensbruk avslås. Ungdomarna hänvisas till befintlig ramp i Melleruds 
kommun och till skolans område utöver ordinarie skoltid. 
 
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag. 
• Förslag till svar på medborgarförslag.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-06-07, § 218. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslag om en skateboard- och cykelramp i 
Åsensbruk. 

Karin Fredman (L) och Reine Hassel (SD): Kommunstyrelsen bifaller medborgar-
förslag om att Melleruds kommun bygger en skateboard- och cykelramp i 
Åsensbruk. 
 
Beslutsgång 

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

Margareta Nettum 
 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 120    
 
Studiebesök på Dalsland Center i Håverud 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen gör ett studiebesök i Dalsland Center i Håverud och får aktuell 
information om sommarens verksamhet och utställningar m.m. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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