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§ 183 Dnr KS 2017/544.042 
  
Taxor för Dalslands miljö- och energinämnd 2018  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun antar Dalslands miljö-  
och energinämnds taxor och avgifter för 2018 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Dalslands energi- och miljönämnd har den 14 september 2017, § 39, beslutat att 
föreslå kommunfullmäktige i kommunerna Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda och 
Mellerud att fastställa taxor och avgifter för Dalslands miljö- och energinämnds 
verksamhet enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsunderlag 

• Protokoll från Dalslands miljö- och energinämnd 2017-09-14, § 39 
• Grundtaxa MB förslag 2018 
• Grundtaxa bilaga 1 
• Grundtaxa bilaga 2 
• Grundtaxa bilaga 3 
• Taxa livsmedelstillsyn 2018 
• Taxa receptfria läkemedel 2018 
• Taxa sprängämnesprekursorer 2018 
• Taxa strålskydd 2018  
• Arbetsutskottets beslut 2017-10-24, § 397. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun antar Dalslands miljö- och 
energinämnds taxor och avgifter för 2018 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 184 Dnr KS 2017/547.042 
 
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud - delårsbokslut 
januari-augusti 2017 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut  

Kommunfullmäktige godkänner Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud 
delårsbokslut för januari-augusti 2017. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud har den 15 september 2017  
beslutat att överlämna delårsbokslut januari-augusti 2017 till huvudmännen. 

Delårsbokslutet för förbundet visar på ett negativt resultat på 663 tkr att jämföra 
med det budgeterade resultatet på -1,8 Mnkr för helåret 2017. 
 
Beslutsunderlag 

• Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud delårsbokslut januari-augusti 2017. 
• Arbetsutskottets beslut 2017-10-10, § 389.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige godkänner Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud 
delårsbokslut för januari-augusti 2017. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 185 Dnr KS 2017/604.042 
 
Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund - delårsrapport 
januari-augusti 2017 med bokslutsprognos samt 
revisionsrapport  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut  

Kommunfullmäktige godkänner Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds 
delårsrapport med bokslutsprognos för januari-augusti 2017. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har den 24 oktober 2017 överlämnat 
delårsrapport januari-augusti 2017 med bokslutsprognos till medlemskommunerna. 

Delårsrapporten för förbundet visar på ett negativt resultat på 1 372 tkr. Prognosen 
för helåret 2017 visar dock på att förbundet kommer att avsluta året med ett 
plusresultat på cirka 1 000 tkr. 
 
Beslutsunderlag 

• Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund delårsrapport januari-augusti 2017  
med bokslutsprognos.  

• Arbetsutskottets beslut 2017-11-07, § 439. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige godkänner Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds 
delårsrapport med bokslutsprognos för januari-augusti 2017. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsen 2017-11-08 6
  
 
 
 
 
 

§ 186 Dnr KS 2017/539.042 
 
Norra Älvsborgs Räddningsförbunds (NÄRF) taxor 2018 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds taxor för 
myndighetsutövning och myndighetstillsyn för 2018 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har översänt förslag till taxor för 
myndighetsutövning och myndighetstillsyn för 2018. Taxorna ska fastställas  
av medlemskommunernas kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 

• Begäran om antagande av taxor för 2018 Norra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund 

• Förslag till Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds taxor för 
myndighetsutövning och myndighetstillsyn för 2017.  

• Direktionens beslut 2017-09-20, § 30  
• Arbetsutskottets beslut 2017-10-24, § 398. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige fastställer Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds taxor för 
myndighetsutövning och myndighetstillsyn för 2018 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 187   
 
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: 

• Kommunens mottagning 
Administrative chefen redovisar aktuell statistik över nyanlända max 2 år,  
antal personer inskrivna i etablering/asylsökande, boendeformer för 
asylsökande, vidareflytt under etableringstiden.  

• Migrationsverkets prognos  
Administrative chefen redovisar aktuell prognos från Migrationsverket över 
asylsökanden. 

• Aktuella projekt 
Administrative chefen informerar om aktuella projekt som arbetsmarknads-
enheten har med olika lokala aktörer t.ex. Melleruds Kristna Center. 

• Skola/barnomsorg 
Antalet elever i grundskola och barnomsorg fortsätter att öka, däremot inte i 
gymnasiet. Problem med att kunna erbjuda barnomsorg. Merparten är barn till 
nyanlända vilket innebär att föräldrar inte kan läsa SFI. Fler flyttar också in till 
tätorten Mellerud. Behov finns av ytterligare förskolelokaler. Viktigt att 
nyanlända barn integreras genom att gå i skola tillsammans med svensk- 
talande barn. Kostnaderna för skolskjutsverksamheten har ökat kraftigt. 

• Utbildningssatsningar 
En längre vård- och omsorgsutbildning kommer att starta inom kort. 

• Extra bidrag 
Kommunen har fått bidrag för att nyanlända elever ska kunna klara av 
utbildningen.  De olika skolorna har fått lämna in förslag på åtgärder. 

• Ensamkommande barn/ungdomar 
Socialchefen redovisar aktuell statistik över kommunens ensamkommande 
barn/ungdomar. 

• Ekonomiskt bistånd/arbetslösa 
Socialchefen redovisar aktuell statistik över andel vuxna med ekonomiskt 
bistånd/antal arbetslösa. 

 
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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§ 188 Dnr KS 2017/575.042 
 
Taxor och avgifter inom kultur- och utbildningsnämndens 
verksamhetsområde för 2018 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom kultur- och utbildnings-
nämndens verksamhetsområde för 2018 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och utbildningsnämndens förslag till taxor för nämndens 
verksamhetsområde för 2018 föreligger.   
 
Beslutsunderlag 

• Avgifter biblioteket 2018 
• Musikskoleavgifter 2018 
• Taxor och hyror Kulturbruket på Dal 2018 
• Hyror grundskola/gymnasium 2018 
• Avgift vid borttappat busskort 2018 
• Avgifter för tentamen 2018 
• Taxa för barnsomsorg 2018 
• Taxa för dagbarnvårdare 2018 
• Allmän förskola 2018 
• Taxa för skolbarnomsorg 2018 
• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2017-10-25, § 69. 
• Arbetsutskottets beslut 2017-11-07, § 421. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom kultur- och utbildnings-
nämndens verksamhetsområde för 2018 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 189 Dnr KS 2017/575.042 
   
Taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde 
för 2018 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom socialnämndens 
verksamhetsområde för 2018 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Socialnämndens förslag till taxor för nämndens verksamhetsområde för  
2018 föreligger.  
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde 2018. 
• Socialnämndens beslut 2017-09-25, § 116.  
• Arbetsutskottets beslut 2017-10-24, § 401. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom socialnämndens 
verksamhetsområde för 2018 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 190 Dnr KS 2017/573.002 
  
Bemyndigande att utfärda anvisningar på bank- och 
checkräkning för Socialnämnden 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge följande personer bemyndigande att utfärda 
anvisningar på bank- och checkräkning samt uttagsrätt på bankkonto 8234-7  
3512 3363: 

Socialchef Roger Granat 
Sektorchef IFO Magnus Jonsson 
Socialsekreterare Ingela Pettersson 
Socialsekreterare Anna-Karin Sandberg 
Socialsekreterare Inga-Lena Andersson 
T.f. handläggare Niclas Nilsson 
Handläggare Helena Sundström 
Handläggare Maria Pettersson Kylberg 
Enhetschef Camilla Björk Karlsson 
Enhetschef Johanna Bavington 
Socialsekreterare Cajsa Lindberg 
Socialsekreterare Sara Brännström 
 
Sammanfattning av ärendet 

På grund av personalförändringar inom socialförvaltningen och individ- och 
familjeomsorgsenheten behöver nytt beslut tas vad gäller bemyndigande att 
utfärda anvisningar på bank- och checkräkning samt uttagsrätt på konto. 
 
Beslutsunderlag 
• Socialnämndens beslut 2017-09-25, § 125.  
• Arbetsutskottets beslut 2017-10-24, § 402. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen beslutar att ge föreslagna personer bemyndigande att utfärda 
anvisningar på bank- och checkräkning samt uttagsrätt på bankkonto 8234-7  
3512 3363. 
 
Beslutsgång 

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

Socialnämnden 
Samtliga berörda 
Dalslands Sparbank AB 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 191 Dnr KS 2017/575.042 
 
Taxor och avgifter inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde för 2018 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde för 2018 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Förslag till taxor och avgifter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde  
för 2018 föreligger. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag taxor och avgifter 2018 – Kommunstyrelseförvaltningen och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen.  

• Arbetsutskottets beslut 2017-10-24, § 403. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde för 2018 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 192   
 
Redovisning av öppna ärenden inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde 2017-10-31 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

TF. kommunchefen och samhällsbyggnadschefen lämnar en återrapportering av  
alla öppna ärenden två gånger per år – vid kommunstyrelsens sammanträden i 
november och juni. 
 
Beslutsunderlag 

• Öppna ärenden kommunstyrelseförvaltningen 2017-10-31 
• Öppna ärenden samhällsbyggnadsförvaltningen 2017-10-31  
• Arbetsutskottets beslut 2017-10-24, § 405. 

 
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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§ 193   
 
Återrapportering av verkställda beslut inom kommun-
styrelsens verksamhetsområde 2017-05-17--10-31 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

TF. kommunchefen och samhällsbyggnadschefen lämnar en återrapportering av 
verkställda beslut två gånger per år – vid kommunstyrelsens sammanträden i 
november och juni. 
 
Beslutsunderlag 

• Verkställda beslut kommunstyrelseförvaltningen 2017-05-17--10-31 
• Verkställda beslut samhällsbyggnadsförvaltningen 2017-05-17--10-31  
• Arbetsutskottets beslut 2017-10-24, § 406. 

 
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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§ 194 Dnr KS 2017/584.024 
 
Lönekartläggning 2017 för Melleruds kommun 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Lönekartläggning 2017 för Melleruds 
kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Lönekartläggning har genomförts under hösten 2017 och ligger till grund för 
lönebildningen 2018. Syftet med arbetsvärdering och lönekartläggning är att  
få ett genomarbetat och analyserat resultat inför kommande löneöversyn.  

Lönekartläggningen påvisade inga osakliga löneskillnader beroende på kön. 
Samtliga löneskillnader kan förklaras med sakliga argument. Kommunens 
kompetensförsörjningsbehov och individuell lönesättning är de vanligaste  
orsakerna till löneskillnader. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
• Melleruds kommuns Lönekartläggning 2017.  
• Arbetsutskottets beslut 2017-10-24, § 411. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Lönekartläggning 2017 för Melleruds 
kommun. 
 
Beslutsgång 

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

T.f. HR-chefen 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 195 Dnr KS 2017/16.020 
 
Rätt till heltid – slutredovisning samt plan för fler heltider i 
Melleruds kommun 2018-2022 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. fastställa Plan för fler heltider i Melleruds kommun 2018-2022. 

2. avsätta 615 tkr där finansiering sker inom budget. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ta fram en uppdragshandling inför rekryteringen  
av projektledare inklusive en beskrivning av arbetsfördelning mellan projekt-
organisationen respektive linjeorganisationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Den 24 januari 2017 gav Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) ett 
utredningsuppdrag om rätt till heltid till dåvarande kommunchef och dåvarande HR-
chef (KSAU 2017-01-24, § 29). 

Uppdraget har delredovisats vid två tillfällen för KSAU, den 23 maj 2017 (§ 199) 
respektive 12 september 2017 (§ 333). Den 24 oktober 2017 ska uppdraget 
slutredovisas för kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Dokumentet Redovisning av utredningsuppdraget Rätten till heltid beskriver hur 
utredningsuppdraget har genomförts samt förklarar de olika dokumentens 
taxonomi. 
 
Beslutsunderlag 

• Utdrag ur sammanträdesprotokoll från KSAU 21 januari 2017 (§ 29) - Uppdraget 
• Utdrag ur sammanträdesprotokoll från KSAU 23 maj 2017 (§199) – 

delredovisning 1 
• Utdrag ur sammanträdesprotokoll från KSAU 12 september 2017 (§ 333) – 

delredovisning 2 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
• Redovisning av utredningsuppdraget Rätten till heltid 
• Nulägesanalys, 2017-10-13 
• Omvärldsanalys, 2017-10-13 
• Plan för fler heltider i Melleruds kommun 2018-2022 
• Övergripande riskbedömning inför ändring i verksamhet 
• Underlag till handlingsplan utifrån Heltidsresans mall  
• Arbetsutskottets beslut 2017-10-24, § 410. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. fastställa Plan för fler heltider i Melleruds kommun 2018-2022. 

2. avsätta 615 tkr där finansiering sker inom budget. 

Kommunstyrelsen beslutar att ta fram en uppdragshandling inför rekryteringen  
av projektledare inklusive en beskrivning av arbetsfördelning mellan projekt-
organisationen respektive linjeorganisationen. 
 
Beslutsgång 

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

T.f. HR-chefen 

 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 196 Dnr KS 2017/309.003 
 
Utveckling av intern kontroll för Melleruds kommun – 
reglemente och strategi för praktiskt arbete  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa Reglemente för intern kontroll i Melleruds kommun. 

2. fastställa Strategi för praktiskt arbete med intern kontroll i Melleruds kommun. 

3. upphäva nuvarande Reglemente för intern kontroll i Melleruds kommun som 
fastställdes av kommunfullmäktige den 29 januari 2003, § 3. 

 
Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av kommunchefen har utredaren gjort en nulägesinventering av  
arbetet med intern kontroll inom Melleruds kommun. Syftet är att utveckla  
arbetet med intern kontroll. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog till 

• utredaren att ta fram ett förslag till modell för arbete med intern kontroll i 
Melleruds kommun. 

• kommunchefen att se över kommunens reglemente för intern kontroll. 

Förslagen ska senast presenteras vid utskottets möte den 24 oktober 2017. 
 
Beslutsunderlag 

• Protokoll från KSAU 2017-06-20, § 243 
• Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen 
• Förslag till reviderat Reglemente för intern kontroll 
• Strategi för praktiskt arbete med intern kontroll i Melleruds kommun 
• Remissvar från Socialnämnden 
• Remissvar från Kultur- och utbildningsnämnden  
• Arbetsutskottets beslut 2017-10-24, § 407. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa Reglemente för intern kontroll i Melleruds kommun. 

2. fastställa Strategi för praktiskt arbete med intern kontroll i Melleruds kommun. 

3. upphäva nuvarande Reglemente för intern kontroll i Melleruds kommun som 
fastställdes av kommunfullmäktige den 29 januari 2003, § 3. 

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 197 Dnr KS 2017/546.003  
 
Reglemente för tillfällig uthyrning av kommunala lokaler  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar fastställa upprättat förslag till Reglemente för  
tillfällig uthyrning av kommunala lokaler. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Inom Melleruds kommun finns idag fastställda hyror och taxor för uthyrning av 
lokaler samt riktlinjer för lokalförsörjningsstrategi, interna hyror samt tomställda 
lokaler. Föreliggande reglemente har som syfte att stödja tillämpningen av Vision 
Mellerud inklusive inriktningsmål och värdegrund, även vid tillfällig uthyrning av 
kommunens lokaler. 

Kommunstyrelsen beslutade den 11 oktober 2017, § 159, att  

1. återremittera ärendet för vidare beredning. 

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

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Förslag till Reglemente för tillfällig uthyrning av kommunala lokaler.  
• Kommunstyrelsens beslut 2017-10-11, § 159 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar fastställa upprättat förslag till Reglemente för  
tillfällig uthyrning av kommunala lokaler.  
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 198 Dnr KS 2017/545.810 
 
Svar på remissen Översyn och revidering av vissa 
riksintresseområden för friluftslivet i Västra Götalands län – 
FO 42:2 Vänern, Vänersborg – Vänersnäs  
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. Melleruds kommun avgränsar sitt svar till att endast yttra sig över område  
FO 42:2 i remissen. 

2. Melleruds kommun ställer sig frågande till att lägga ytterligare ett skydd ovanpå 
detta område. Alla åtgärder som påtagligt kan skada områdets värden skyddas 
redan idag av Miljöbalken, utökat strandskydd och riksintresset Rörligt friluftsliv. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen överlämnade den 28 februari 2014 underlag till Naturvårdsverket i 
form av värdebeskrivningar för befintliga riksintressen för friluftslivet och dessutom 
förslag på ett stort antal nya områden. Förslagen gjordes i enlighet med 
Naturvårdsverkets riktlinjer. 

I propositionen 2009/10:238 - Framtidens friluftsliv anges att det är av stor vikt att 
utpekade riksintresseområden har god aktualitet genom att ny kunskap och nya 
bedömningar kan tillföras. En av utgångspunktema för områden av riksintresse för 
friluftsliv bör vara att områdena är viktiga för många människors friluftsliv och att 
de kan nyttjas ofta och mycket. 

Naturvårdsverket har under år 2016 fattat beslut om att peka ut flertalet av de 
riksintressen för friluftslivet som Länsstyrelsen föreslog i februari 2014. 

Dock kvarstår några områden där Naturvårdsverket önskar att Länsstyrelsen ger 
berörda kommuner möjlighet att på nytt inkomma med synpunkter på de aktuella 
förslagen. Anledningen är att Naturvårdsverket i samband med sin remiss år 2016 
angående miljökonsekvensbeskrivning (MBK) för riksintresseområdena fick in 
synpunkter från ett antal kommuner på ett eller flera av förslagen. Enligt uppgift  

Av misstag har Melleruds kommun inte fått föreliggande remiss gällande reviderade 
och nya förslag till riksintresseområden för friluftslivet. Det område som är aktuellt 
och som delvis berör Melleruds kommun är benämnt FO02 Vänern, Vänersborg – 
Vänersnäs.  

Melleruds kommun ges därför möjlighet att senast den 30 november 2017 
inkomma med eventuellt yttrande i ärendet. 
 
Beslutsunderlag 

• Länsstyrelsens remiss Översyn och revidering av vissa riksintresseområden för 
friluftslivet i Västra Götalands län - FO02 Vänern, Vänersborg – Vänersnäs. 

• Förslag till remissvar. 
• Arbetsutskottets beslut 2017-11-07, § 422. 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. Melleruds kommun avgränsar sitt svar till att endast yttra sig över område  
FO 42:2 i remissen. 

2. Melleruds kommun ställer sig frågande till att lägga ytterligare ett skydd ovanpå 
detta område. Alla åtgärder som påtagligt kan skada områdets värden skyddas 
redan idag av Miljöbalken, utökat strandskydd och riksintresset Rörligt friluftsliv. 

 
Beslutsgång 

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

Länsstyrelsen Västra Götaland 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 199 Dnr KS 2017/575.052 
 
Taxor och avgifter inom byggnadsnämndens 
verksamhetsområde för 2018 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom byggnadsnämndens 
verksamhetsområde för 2018 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Byggnadsnämndens förslag till taxor för nämndens verksamhetsområde för  
2018 föreligger.   
 
Beslutsunderlag 

• Taxa storformatskrivare m.m. 2018 
• Plan- och bygglovtaxa 2018 
• Byggnadsnämndens beslut 2017-10-25, §§ 217-218. 
• Arbetsutskottets beslut 2017-11-07, § 423. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom byggnadsnämndens 
verksamhetsområde för 2018 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 200    
 
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: 
 
D - SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN  
 
D 18 Samhällsbyggnadsförvaltningens  
taxe- och bidragsärenden  
18.4 Bostadsanpassningsbidrag § 9/2017 
 
E - PLAN- OCH BYGGÄRENDEN  
 
E 21 Plan- och byggärenden  
21.4 Tillstånd till allmän kameraövervakning § 16/2017 
 
H - MEDBORGARKONTORET  
 
H 27 Parkeringstillstånd   
27.1 Parkeringstillstånd §§ 31-36/2017  

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande 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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§ 201  
   
Anmälan 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

• Byggnadsnämnden beslutade den 27 september 2017, § 187, att bevilja strand-
skyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskydds- 
dispens för tillbyggnad av bostadshus på fastigheten Svankila 1:83.  
Dnr 2017.260.226. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 27 september 2017, § 188, att bevilja strand-
skyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskydds- 
dispens för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Snarstigen 1:2.  
Dnr 2017.278.226. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 27 september 2017, § 190, att bevilja strand-
skyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskydds- 
dispens för tillbyggnad och inglasning av altan på fastigheten Östergården 1:6.  
Dnr 2017.274.226. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 27 september 2017, § 191, att bevilja strand-
skyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskydds- 
dispens för nybyggnad av komplementbyggnad – förråd - på fastigheten  
Östra Järn 1:84. Dnr 2017.260.226. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 27 september 2017, § 192, att bevilja strand-
skyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskydds- 
dispens för landschacktning, sjökabelförläggning och knackning av berg för 
dragning av mark- och sjökabel på fastigheterna Svankila 1:83.  
Dnr 2017.260.226. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 27 september 2017, § 187, att bevilja strand-
skyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskydds- 
dispens för tillbyggnad av bostadshus på fastigheten Skalåsen 1:2 m.fl.  
Dnr 2017.247.226. 

• Protokoll från Dalslands miljö- och energinämnd den 2 oktober 2017. 
 
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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§ 202 Dnr KS 2017/588.101 
 
Kommunal annonsering 2018 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att annonser om lediga platser, entreprenader  
med mera under 2018 ska införas i det eller de annonsorgan som från fall till  
fall bedöms lämpliga för att uppnå önskad effekt. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt 5 kap 10 § kommunallagen (1991:900) ska uppgift om tid och plats för 
kommunfullmäktiges möten införas minst en vecka före sammanträdesdagen i  
den eller de ortstidningar som kommunfullmäktige beslutar. 

Den 1 januari 2018 träder en ny kommunallag (2017:725) ikraft. I den nya  
lagen har annonskravet slopats. 

Av 5 kap. 13 § i den nya lagen framgår att ordföranden ska tillkännage tid och  
plats för varje sammanträde med fullmäktige och uppgifter om de ärenden som  
ska behandlas. Fullmäktiges sammanträden ska tillkännages på kommunens eller 
landstingets anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2017-10-24, § 415. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att annonser om lediga platser, entreprenader  
med mera under 2018 ska införas i det eller de annonsorgan som från fall till  
fall bedöms lämpliga för att uppnå önskad effekt. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 203    
 
Rapporter 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen rapporterar från  
sammanträden m.m: 

• Möte om polisorganisation 
Ordföranden rapporterar från mötet i Bengtsfors om polisorganisationen  
i Dalsland och pågående verksamhet inom Östra Fyrbodals polisområde.  
Nytt möte är planerat till mitten av december. Representant från polisen 
kommer att informera vid kommunfullmäktiges sammanträden den  
22 november 2017. 

 
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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§ 204 Dnr KS 2017/629.840   
 
Redovisning av turistbyråverksamhet 2017  
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Turistinformatören lämnar en redovisning av kommunens turistbyråverksamhet i 
Mellerud och Håverud och kommentarer från några av turistanläggningar inom 
kommunen under sommaren 2017.  

Vidare presenteras en utvärdering med förslag på vad som behöver utvecklas  
inför 2018. 
 
Beslutsunderlag 

• Presentation av turistbyråverksamhet 2017. 
 
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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§ 205 Dnr KS 2017/474.042 
 
Prognos 3/2017 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Tredje prognosen för 2017 visar på ett positivt resultat på 22,4 Mnkr att  
jämföra med det ursprungligen budgeterade resultatet på 25,6 Mnkr. 
 
Beslutsunderlag 

• Delårsrapport 3/prognosbokslut 2017  
• Arbetsutskottets beslut 2017-11-07, § 441. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt 
följande: 
 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 206 Dnr KS 2017/583.007 
 
Revisionsrapporten Granskning av delårsrapport per  
2017-07-31 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna revisionsrapporten till ekonomichefen  
för åtgärder i enlighet med revisorernas påpekanden. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunens revisorer ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med 
de mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning som fullmäktige beslutat om för 
verksamhetsåret 2017.  

Enligt kommunallagen 8 kap 5 § ska budgeten innehålla en plan för verksamheten 
och ekonomi under budgetåret. Mål och riktlinjer som har betydelse för god 
ekonomisk hushållning ska anges för såväl verksamhet som för ekonomi. 

Revisorerna har översiktligt granskat kommunens delårsrapport per 2017-07-31. 
En översiktlig granskning är väsentligt begränsad och inriktad på analys och mindre 
på detaljgranskning. Granskningsresultatet framgår av bifogad revisionsrapport 
som utarbetats av PwC.  

Det redovisade resultatet per 2017-07-31 är + 23,7 mnkr. Det prognostiserade 
helårsresultatet är 21,2 mnkr.  

Utifrån genomförd granskning gör revisorerna följande bedömning av kommunens 
delårsrapport:  

• Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med 
lagens krav och god redovisningssed i övrigt.  

• Vår sammanfattande bedömning är att prognostiserade resultat är förenligt med 
de finansiella mål fullmäktige fastställt.  

• Vår sammanfattande bedömning kring verksamhetsmålen är att vi inte kan 
uttala oss om måluppfyllelsen avseende verksamheten är förenlig med 
fullmäktiges mål. Detta mot bakgrund av att det varken görs bedömningar 
avseende måluppfyllelsen eller rörande fullmäktigemålen. 

 
Beslutsunderlag 

• Rapporten Granskning av delårsrapport 2016-07-31 med revisorernas utlåtande. 
• Kommunstyrelseförvaltningens förslag till yttrande.  
• Arbetsutskottets beslut 2017-10-24, § 414. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna revisionsrapporten till ekonomichefen  
för åtgärder i enlighet med revisorernas påpekanden. 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

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

Kommunens revisorer 
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§ 207 Dnr KS 2017/42.041 
 
Budget 2018, plan 2019-2020 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa budget 2018 med föreslagna finansiella mål och inriktningsmål.  

2. fastställa verksamhetsplan för 2019-2020. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att kultur- och 
utbildningsnämnden tillförs 1 Mnkr extra för att täcka ett underskott på 1 Mnkr  
på grund av obalans i skolskjutsverksamheten. 
 
Avstår 

Daniel Jensen (KD) avstår från att delta i beslutet på grund av att underlag saknas 
från kultur- och utbildningsnämnden vad gäller extra medel till skolskjuts-
verksamheten. 
 
Sammanfattning av ärendet 

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

• Reviderat förslag till budget för 2018 och plan 2019-2020.  
• Arbetsutskottets beslut 2017-11-07, 440. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa budget 2018 med föreslagna finansiella mål och inriktningsmål.  

2. fastställa verksamhetsplan för 2019-2020. 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att kultur- och 
utbildningsnämnden tillförs 1 Mnkr extra för att täcka ett underskott på 1 Mnkr  
på grund av obalans i skolskjutsverksamheten. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 208  Dnr KS 2017/64.214 
 
Information inför studiebesök på Ängenäs 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

I samband med granskningsförfarandet av detaljplanen för Norra Ängenäs 
meddelade Länsstyrelsen att det finns två tidigare okända fornlämningar i  
området där kommunen planerar att bygga det nya särskilda boendet.  

GIS- och kartingenjören presenterar tre olika lokaliseringsalternativ för  
det särskilda boendet.  
 
Beslutsunderlag 

• Jämförelse mellan olika lokaliseringsalternativ.  
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§ 209    
 
Studiebesök på Ängenäs 
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens ledamöter och t.f. kommunchefen samt kart- och GIS-
ingenjören besöker Ängenäs för att få aktuell information om planeringen av  
det särskilda boendet. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 


	Taxor för Dalslands miljö- och energinämnd 2018 
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag till beslut

