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§ 166 
 
Avstämning efter sommaren 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsens ledamöter och t.f. kommunchefen gör en avstämning av aktuellt läge internt 
och externt efter sommaren. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
  
Beslutsgång 
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 167 
 
Presentation av ny kommunchef 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.  
 
Sammanfattning av ärendet  
Den nye kommunchefen presenterar sig och sin bakgrund m.m. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
  
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 168 Dnr KS 2020/170 
 
Pandemin Covid-19 (Corona) - information m.m. 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enhetschefen för kommunikation och säkerhet lämnar en aktuell rapport om läget i kommunens 
verksamheter m.m. med anledning av pandemin Covid-19 (Corona) : 

• Underhållning för äldre 
Göteborgs Symfoniker har gästat Mellerud och spelat för äldre på boenden. 

• Smultronställen i kommunen 
Kommunen har genomfört en kampanj med smultronställen i sociala medier. 

• Kommunikationsarbetet 
Kommunen har informerat Länsstyrelsen och länets kommuner om hur Mellerud jobbat med 
kommunikationsarbetet. 

• Hålla avstånd 
Informationsarbetet om att hålla avstånd. Varje vecka har kommunen rapporterat till 
Länsstyrelsen ur situationen ser ut. 

• Smittskyddsarbetet 
Information om smittskyddsarbetet. Rapporter om att yngre inte följer rekommendationerna. 
Fortsatt distansarbete och undvika trängsel i kollektivtrafiken. 

• Tester 
Antikoppstester visar om någon haft covid-19. Frågor kring ansvar för testning. Hur hanterar 
kommunen de som kan uppvisa antikroppar gentemot besök i särskilda boende? 

• Scenarier för framtiden 
Länsstyrelsen har gått ut och frågat bl.a. Melleruds kommun om hur man ska vidare sett 
utifrån olika scenarier – noll, ojämn spridning och jämn spridning. 

• Sjukvårdsmaterial 
Tillgången till sjukvårdsmaterial är bättre än tidigare. Länsstyrelsen har uppmanat att se till 
att det finns god tillgång under 2020 och 2021.  

• Skolstarten 
Undervisningen kommer att bedrivas på plats med undantag för elever uppvisar symtom 
som då får distansundervisning. Viktigt med kommunikation till de unga. 

• Öppet Hus Ängenäs särskilda boende 
Viktigt att genomförandet av Öppet Hus präglas av att FHM:s rekommendationer följs när 
besökande ges möjlighet att se lokalerna.  

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
  
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 169 Dnr KS 2020/429 
 
Lokala föreskrifter för riksfärdtjänst i Melleruds kommun 
 
Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen fastställer lokala föreskrifter för tillämpningen av lagen om riksfärdtjänst i 
Melleruds kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen svarar för tillämpningen av lagen (1997:736) om färdtjänst samt lagen 
(1997:735) om riksfärdtjänst (KF § 162, 19 december 2018). 
Som komplement till riksfärdtjänstlagen kan tillståndsgivaren (kommunen) utfärda generella 
regler för riksfärdtjänsten angående innehåll och omfattning. Melleruds kommun saknar idag 
sådana generella regler för riksfärdtjänst. Dessa lokala föreskrifter är ett stöd för förvaltningen 
vid beslut enligt lagen om riksfärdtjänst. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till föreskrifter. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2020-06-23, § 224. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen fastställer lokala föreskrifter för tillämpningen av lagen om riksfärdtjänst i 
Melleruds kommun. 
  
Beslutsgång 

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

Enhetschefen för Kommunikation och säkerhet 
Medborgarkontoret 
KFS 
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§ 170 Dnr KS 2020/113 
 
Fastigheten Tornet 1 i Mellerud, avtal nyttjanderätt (arrendeavtal) 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att  

1. godkänna avtal om nyttjanderätt tomtyta för Tornet 1.  

2. kostnaden – max 50 400 kronor – finansieras ur kommunstyrelsens utvecklingsanslag för år 
2020. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Melleruds kommun har under 2020 etablerat en ny förskola i centrala Mellerud (Telaris) och 
nyttjar delar av fastigheten Tornet 1 (Pahléns tomt) för utemiljö till förskolan.  
Fastigheten Tornet 1 ägs av AB Melleruds Bostäder och fastigheten består idag av ett hus och 
en lekplats i anslutning till förskolan. Kommunen har för avsikt köpa fastigheten men väntar på 
besked från AB Melleruds Bostäder om köpeskilling som ska inkludera rivning av befintligt hus. I 
avvaktan på köp föreslås kommunstyrelsen teckna ett nyttjanderättsavtal för tomtytan som 
används för förskolans utemiljö. 

Arrendeavgiften är 4 200 kronor per månad exklusive moms. Avtalet löper fr o m 1 januari – 31 
december 2020, men upphör när köpeavtal upprättats vilket planeras ske under hösten 2020.  
 
Beslutsunderlag 
• AB Melleruds Bostäders avtal om nyttjanderätt tomtyta (arrendeavtal). 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen beslutar att  
1. godkänna avtal om nyttjanderätt tomtyta för Tornet 1.  

2. kostnaden – max 50 400 kronor – finansieras ur kommunstyrelsens utvecklingsanslag för  
år 2020. 

  
Beslutsgång 
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

 
Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadschefen 
VD AB Melleruds Bostäder 
Ekonom samhällsbyggnadförvaltningen 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 171 Dnr KS 2017/636 
 
Svar på medborgarförslag om att en cykelbana byggs från Mellerud 
till Håverud 
 
Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att 
förslaget kommer att tas med i det arbete som pågår med framtagandet av en plan för gång- 
och cykelvägnätet inom Melleruds kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ulf Claesson, Åsensbruk, föreslår i ett medborgarförslag den 10 november 2017 att en 
cykelbana byggs från Mellerud till Håverud. 
Arbetsutskottet beslutade den 5 december 2017, § 481, att ge samhällsbyggnadschefen i 
uppdrag att utreda medborgarförslaget och lämna förslag till svar. Ansvar för besvarandet har 
därefter överlämnats till Tillväxtenheten. 
Ett fungerande GC-vägnät ökar kommunens attraktivitet, både för kommunens invånare och för 
besökare, och ligger i linje med kommunens ambitioner om en långsiktigt hållbar utveckling. 
Därför har Tillväxtenheten ett uppdrag att ta fram ett förslag till plan för gång- och 
cykelvägnätet (GC-plan) inom Melleruds kommun. GC-planen planeras att påbörjas under 
hösten 2020 och inom ramen för denna kommer någon form av medborgardialog att äga rum. 
Inlämnat medborgarförslag kommer att utgöra underlag för planen. 

Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2020-06-23, § 223. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att 
förslaget kommer att tas med i det arbete som pågår med framtagandet av en plan för gång- 
och cykelvägnätet inom Melleruds kommun. 
  
Beslutsgång 
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Ulf Claesson, Åsensbruk 
Bygglovshandläggaren 
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§ 172 Dnr KS 2017/452 
 
Svar på remiss - Granskning Ny detaljplan för Vita Sandars camping i 
Melleruds kommun  
 
Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. uppmärksamma byggnadsnämnden på att se över möjligheterna för vinterställsplatser för 
husbilar. 

2. i övrigt inte ha något att erinra mot granskningshandlingen avseende ny detaljplan för Vita 
Sandars camping i Melleruds kommun. 

Sammanfattning av ärendet 

Vita Sandars camping är ett populärt besöksmål för människor i och utanför Mellerud. 
Möjligheterna att utveckla och utöka campingen är viktig för besöksnäringen i kommunen. 
Under senare år har campingverksamheten förändrats, det ställs helt nya krav, dels på den 
service en camping erbjuder sina gäster och dels ökar efterfrågan på platser för permanent 
uppställning av husvagnar och villavagnar.  
Melleruds kommun vill erbjuda goda möjligheter att vistas i naturen. Som ett led i detta bör 
möjligheterna för allmänheten att besöka badstranden i Vita Sannar och Sjöskogens motions- 
och promenadstigar att förbättras.  
Syftet med detaljplanen är därför att möjliggöra en utveckling av befintlig campinganläggning 
samt att förbättra tillgängligheten till stranden och Sjöskogen med dess fina motions- och 
promenadstigar.  

Planförslaget har varit ute på samråd under sommaren 2019. Samrådsredogörelse har 
upprättats 2019-08-14 och 2020-05-05.  
I granskningshandlingen har planförslaget bearbetats utifrån de synpunkter som lämnades 
under samrådet. 
Byggnadsnämnden beslutade den 27 maj 2020, § 86, att godkänna samrådsredogörelsen och 
planförslagets granskningshandling. Vidare beslutade byggnadsnämnden att skicka ut 
detaljplaneförslaget på granskning (enligt 5 kap. 18 § PBL) under sommaren 2020. 

Beslutsunderlag 
• Byggnadsnämndens beslut 2020-05-27, § 86. 
• Underrättelse om granskning Förslag till detaljplan för Vita Sandars camping. 
• Fastighetsförteckning - Vita Sandars camping. (Arbetsmaterial) 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
• Arbetsutskottets beslut 2020-06-23, § 225.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att  
1. uppmärksamma byggnadsnämnden på att se över möjligheterna för vinterställsplatser för 

husbilar. 

2. i övrigt inte ha något att erinra mot granskningshandlingen avseende ny detaljplan för Vita 
Sandars camping i Melleruds kommun. 
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Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 

Beslutet skickas till 

Byggnadsnämnden 
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§ 173 Dnr KS 2020/430 
 
Extra bidrag till stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ)  
för 2020 
 
Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen beslutar att 

1. tillföra 300 kr till Dalsland Västra Värmland Järnväg (DVVJ) för 2020.  
2. anslaget finansieras ur kommunstyrelsens förfogandeanslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett antal insatser har dragits igång för att stärka Dalslands kanal som besöksmål och öka 
samverkan mellan besöksnäringens aktörer. Det pågår bland annat en förstudie vars syfte är att 
utveckla den turistiska potentialen i Dalsland. Bland annat inventeras möjligheten till utveckling 
av den turistiska infrastrukturen där Dalsland Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) och Dalslands 
kanal (DKAB) är viktiga delar. Transporter är grundläggande i det samlade tjänsteutbudet inom 
turism och besöksnäring. Syftet med projektet är att säkra sammankopplade transport-lösningar 
mellan båttrafiken på Dalslands kanal och rälsbusstrafiken under 2020.  
Cirka 95% av resenärerna i rälsbusstrafiken är också passagerare på kanalbåtarna. Det 
beräknade underskottet för sommartrafiken i rälsbusstrafiken för 2020 är 550 000 kronor, 
motsvarande 40% av de direkta kostnaderna som totalt är ca 1 400 000 kronor. 
Regionutvecklingsnämnden har beslutat att avsätta högst 550 000 kronor till medfinansiering  
av projektet ”Dalslands kanal – sammankopplade transportlösningar” under perioden  
2020-06-01 – 2020-12-31 under förutsättning att allmänna villkor uppfylls. 

DVVJ:s ägarkommuner tar ansvar för de indirekta kostnaderna för trafiken som underhåll av 
spår, fordon och besiktningar vilket motsvarar kostnader på ca 1 mkr för år 2020.   

Beslutsunderlag 
• Protokoll från Regionutvecklingsnämnden (RUN) 2020-06-04 § 97. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2020-06-23, § 222. 
• Information om beloppsnivå på bidrag från DVVJ:s VD. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att 

1. tillföra 300 kr till Dalsland Västra Värmland Järnväg (DVVJ) för 2020.  
2. anslaget finansieras ur kommunstyrelsens förfogandeanslag. 
  
Beslutsgång 
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Dalsland Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) 
Regionutvecklingsnämnden (RUN) 
Ekonom kommunstyrelseförvatlningen 
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§ 174 Dnr KS 2020/412 
 
Svar på remiss angående Styrning och ledning för hållbar utveckling i 
kommuner och regioner – Vägledning för genomförandet av FN:s 
Agenda 2030 för hållbar utveckling 
 
Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förslaget utan kommentarer. 

Sammanfattning av ärendet 

Den Svenska kommittén SIS/TK 588/AG 03 - Hållbara städer och samhällen - har utarbetat det 
förslag till svensk nationell standard som presenteras i remissen. Avsikten är att förslaget ska 
fastställas och ges ut som svensk standard. Den slutgiltiga standarden kan i vissa delar komma 
att avvika från förslaget beroende på resultatet av den svenska remissbehandlingen. 
För att kunna fastställas som svensk standard ska standarden vara förenlig med svensk 
lagstiftning. Det är viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger om förslaget är förenligt 
med svensk lagstiftning. Svaren på denna remiss kommer att utgöra underlag för kommitténs 
beslut. Sista dag för remissvar är 26 augusti 2020. 

Beslutsunderlag 

• Remissen Styrning och ledning för hållbar utveckling i kommuner och regioner - Vägledning 
för genomförandet av FN:s Agenda 2030 för hållbarutveckling. 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förslaget utan kommentarer. 
  
Beslutsgång 

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

Svenska Institutet för Standarder SIS 
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§ 175 Dnr KS 2020/449 
 
Bidrag till Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud för år 2021 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsens beslutar att  

1. anslå 193 000 kronor till Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud år 2021.  

2. finansiering sker genom anslaget för Samordningsförbundet i 2021 års budget. 

Sammanfattning av ärendet 
Försäkringskassan har påbörjat arbetet med medelstilldelning till Samordningsförbunden för  
2021. För att kunna göra beräkningar enligt den beslutade fördelningsmodellen behöver  
Försäkringskassan få in uppgifter om vad berörd kommun och region planerar att avsätta  
för Samordningsförbundet för 2021. Förbundens bidrag är konstruerade så att staten 
bidrar med 50%, regionen med 25% och kommunerna gemensamt med 25%.  

Fördelningen mellan kommunerna är uträknad efter befolkningsstorlek (16-64 år) den 
31 december 2019. Fördelningsmodellen som reglerar fördelningen mellan Sveriges  
Samordningsförbund utgår från tre parametrar – grundtilldelning på 400 tkr, fördelnings-
nycklarna 75% försörjningsmått och 25% invånarantal (16-64 år) samt en spärr för minskning 
med max 10% per år. 

Försäkringskassans ambition är att kunna lämna preliminära uppgifter om medelstilldelning per 
förbund i slutet på september 2020. 

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud har de senaste åren fått minskat medlemsbidrag i 
utifrån fördelningsmodellen. Minskningen har varit 10% per år i enlighet med 10%‐spärren. 
Under 2021 kommer förbundet hamna i fas med den så kallade idealfördelningen. Den ideala 
medelstilldelningen enligt fördelningsmodellen skulle innebära en sänkning av medlemsbidraget 
till 4 218 000 kronor. Innevarande år är det totala medlemsbidraget 4 496 000 kronor. 

Beslutsunderlag 

• Skrivelse från Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud 2020-06-23. 
• Skrivelse från Försäkringskassan Fördelningsmodell för statens medelstilldelning till 

samordningsförbunden 2019-06-14. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsens beslutar att  

1. anslå 193 000 kronor till Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud år 2021.  
2. finansiering sker genom anslaget för Samordningsförbundet i 2021 års budget. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

Beslutet skickas till 
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 176 Dnr KS 2020/454 
 
Bemyndigande att kontrasignera handlingar, revidering 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens reglemente, § 46,  
bemyndiga följande tjänstepersoner att kontrasignera handlingar inom  
kommunstyrelsens förvaltningsområde: 
 
Kommunchef Karl-Olof Petersson 
Ekonomichef Elisabeth Carlstein 
HR-chef Jeanette Johansson 
Samhällsbyggnadschef Magnus Olsson 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt § 46 i kommunstyrelsens reglemente ska skrivelser, avtal och andra handlingar på 
kommunstyrelsens vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av anställd som 
kommunstyrelsen bestämmer. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid 
förfall för denne den ledamot som styrelsen utser.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens reglemente § 46. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens reglemente, § 46,  
bemyndiga följande tjänstepersoner att kontrasignera handlingar inom  
kommunstyrelsens förvaltningsområde: 
 
Kommunchef Karl-Olof Petersson 
Ekonomichef Elisabeth Carlstein 
HR-chef Jeanette Johansson 
Samhällsbyggnadschef Magnus Olsson 
  
Beslutsgång 
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Utsedda personer 
KFS 
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§ 177 Dnr KS 2020/501 
 
Bemyndigande att utfärda anvisningar på bank- och checkräkning för 
kommunstyrelsen, revidering 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar, med ändring av beslut den 8 april 2020, § 92, att bemyndiga 
följande personer att två i förening utfärda och lösa in anvisningar på kommunens bank-  
och checkräkningar: 
Kommunchef Karl-Olof Petersson  
Ekonomichef Elisabeth Carlstein  
Controller Therese Israelsson 
Controller (vikarie) Linnea Stockman (från 2020-09-01) 
Ekonom Emma Lindquist 
Ekonom Elin Holm 
Ekonom Anna-Lena Andersson  
Ekonom Andrietta Pettersson 
Ekonom Lotten Svensson (till och med 2020-08-31) 
Ekonomiassistent Jannice Krave 
Ekonomiassistent Jonathan Lundgren (till och med 2020-08-31) 
 
Sammanfattning av ärendet 

På grund av att en ny kommunchef tillsatts och personalförändringar inom ekonomienheten så 
finns det behov av att se uppdatera vilka som två i förening ska ha rätt att utfärda anvisningar 
hos kommunstyrelseförvaltningen och kommunstyrelsen behöver därför fatta ett nytt beslut. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens beslut 2020-04-08, § 92. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen beslutar, med ändring av beslut den 8 april 2020, § 92, att bemyndiga 
föreslagna personer att två i förening utfärda och lösa in anvisningar på kommunens bank-  
och checkräkningar. 
  
Beslutsgång 

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

Utsedda personer 
Dalslands Sparbank 
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§ 178    
 
Redovisning av delegeringsbeslut 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
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  
4.1 Tillsvidareanställning kommunchef § 1/2020 
 
B 5 Visstidsanställningar  
5.1 Kommunchef (över två månader) § 2/2020 
5.2 Förvaltningschef § 1/2020 
5.4 Övrig personal (över sex månader) § 1/2020  
5.5 Beordrande om tillfällig anställning § 6/2020  
 
D - SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN  
 
D 18 Samhällsbyggnadsförvaltningens taxe- och bidragsärenden  
18.4 Bostadsanpassningsbidrag § 5/2020 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
  
Beslutsgång 
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 179  
   
Anmälan 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Varje månad anmäler Kommunstyrelseförvaltningen handlingar som inkommit och 
bedöms relevanta för kommunstyrelsen att få kännedom om. 

• Finansiell rapport per 2020-03-31. Dnr KS 2020/88. 
• Finansiell rapport per 2020-04-30. Dnr KS 2020/88. 
• Finansiell rapport per 2020-05-31. Dnr KS 2020/88. 
• Samordningsförbundet Vänersborg/Melleruds protokoll 2020-06-02. 

• Dalslands miljö- och energiförbunds protokoll 2020-06-11. 

• Dalslands miljö- och energinämnds protokoll 2020-06-11. 

• Samordningsförbundet Vänersborg/Melleruds protokoll 2020-06-22. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 24 juni 2020, § 106, att bevilja strandskyddsdispens 
från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för ombyggnad och 
ändrad användning av komplementbyggnad på fastigheten Holms-Torp 1:35.  
Dnr 2020.87. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 24 juni 2020, § 107, att bevilja strandskyddsdispens 
från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för tillbyggnad av 
fritidshus och altan på fastigheten Ängenäs 2:17. Dnr 2020.109. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 24 juni 2020, § 108, att bevilja strandskyddsdispens 
från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för tillbyggnad av 
fritidshus på fastigheten Skällesbyn 1:22. Dnr 2020.110. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 24 juni 2020, § 109, att bevilja strandskyddsdispens 
från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för tillbyggnad av 
enbostadshus på fastigheten Kroken 1:10. Dnr 2020.122. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 24 juni 2020, § 110, att bevilja strandskyddsdispens 
från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av 
komplementbyggnad (gäststuga) på fastigheten Jakobsbyn 1:50. Dnr 2020.136. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 24 juni 2020, § 111, att bevilja strandskyddsdispens 
från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av 
komplementbyggnad (gäststuga) på fastigheten Ängenäs 1:10. Dnr 2020.138. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 24 juni 2020, § 112, att bevilja strandskyddsdispens 
från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för tillbyggnad av 
komplementbyggnad på fastigheten Köpmannehamn 2:1. Dnr 2020.112. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 24 juni 2020, § 113, att bevilja strandskyddsdispens 
från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av 
komplementbyggnad (gäststuga)på fastigheten Jakobsbyn 1:35. Dnr 2020.148. 
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• Byggnadsnämnden beslutade den 24 juni 2020, § 114, att bevilja strandskyddsdispens 
från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för två stycken 
tillbyggnader av fritidshus och tillbyggnad av komplementbyggnad på fastigheten 
Östra Järn 1:91. Dnr 2020.149. 

• Finansiell rapport per 2020-06-30. Dnr KS 2020/88. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
  
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 180 
 
Flytt av kommunstyrelsens sammanträde 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att flytta sammanträdet onsdagen den 7 oktober till fredagen  
den 9 oktober 2020. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Då Västra Götalandsregionens beredning för Hållbar utveckling har ett möte den 7 oktober  
2020 där kommunstyrelsens presidie och kommunchefen ska delta finns behov av att flytta 
sammanträdet.  
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§ 181  
   
Aktuella frågor 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsens ledamöter och t.f. kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Rekrytering av ny socialchef 
T.f. kommunchefen redogör för avtal med t.f. socialchef och kommande intervjuer av 
kandidater till socialchefstjänsten.  

• Aktivitetsparken vid Rådaskolan 
Ulf Rexefjord (SD) lyfter frågan om att lämpligheten att basketkorgar och skateutrustning 
återställs vid skolstarten på grund av ökat stöd under senaste tiden. Förslag på åtgärder 
diskuteras. 

• Träff med Regionens kulturnämnd 
Ordföranden informerar om träff den 20 augusti 2020 med presidiet för Kulturnämnden i 
Västra Götaland, Dalslands konstmuseum och Kulturbruket på Dal där kommunstyrelsens 
ordförande m.fl. kommer att delta. 

• Skålleruds fiberförening 
Daniel Jensen (KD) informerar om att planerat styrelsemöte är framflyttat till nästa vecka. 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 182    
 
Rapporter 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsens ledamöter och t.f. kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m: 

• Möten med Näringslivsrådet 
Ordföranden rapporterar från sommarens möten med Näringslivsrådet. Då kommunen har 
ett så diversifierat näringsliv har de klarat sig relativt bra jämfört med andra kommuner 

• Mätning av besöksnäringen 
Ordföranden informerat om att MellerudsNavets styrelse beslutat om att investera i 
transpondrar för att mäta besöksströmningarna i Mellerud. Montering av utrustningen har 
gjorts. En rapport av sommarens resultat kommer att presenteras inom kort. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
  
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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