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§ 53 Dnr KS 2017/617.422 
 
Svar på samrådsremiss inom vattenförvaltningen  
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna svar på samrådsremissen enligt 
föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Sveriges fem vattenmyndigheter genomför samråd under perioden från den 1 
november 2017 till den 30 april 2018. Samrådet omfattar två separata delar 
(delsamråd) inom vattenförvaltningen:  

•  Förslag till åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för nya prioriterade  
ämnen i ytvatten och PFAS i grundvatten, samt reviderade miljökvalitets- 
normer för särskilda förorenande ämnen (koppar och zink) i ytvatten.  

•  Arbetsprogram med tidplan för samtliga vattendistrikt, samt för Västerhavets 
och Södra Östersjöns vattendistrikt även översikt över väsentliga frågor.  

 
Samrådshandlingarna hålls tillgängliga hos länsstyrelser och kommuner inom 
distriktet och på vattenmyndighetens webbplats, www.vattenmyndigheterna.se.  

För att underlätta omhändertagande av synpunkter ska dessa i första hand skickas 
via en webbenkät som kommer att finnas tillgänglig på vattenmyndigheternas 
webbplats - www.vattenmyndigheterna.se - från och med den 1 februari 2018. 
Synpunkter kan också lämnas i digitalt textformat via e-post, eller skriftligen med 
vanlig post. 

Arbetsutskottet beslutade den 20 november 2017, § 459, att ge t.f. kommunchefen 
i uppdrag att ta fram ett förslag till remissvar för Melleruds kommun. Redovisning 
av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 20 mars 2018. 
 
Beslutsunderlag 

• Remisshandlingar – se www.vattenmyndigheterna.se 
• Dalslands miljö- och energikontors förslag till remissvar.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-03-20, § 102. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna svar på samrådsremissen enligt 
föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
  
Beslutet skickas till 
Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 54 
 
Information om projekt HNV-Link 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

MIljöstrategen informerar om det projektet HNV-Link som handlar om hållbar 
markanvändning och bevarande och utvecklande av naturvärden som utgångspunkt 
för landsbygdsutveckling 
 
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 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsen 2018-04-04 5
  
 
 
 
 
 

§ 55  
 
Redovisning av obesvarade motioner 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och beslutar att beredningen ska 
fortsätta. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, § 29, ska kommunstyrelsen årligen vid 
fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa de motioner som 
inte har beretts färdigt. Enligt kommunallagen 5 kapitlet 33 § bör motion beredas 
så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väckts. Om 
beredningen inte kan avslutas inom denna tid, får fullmäktige avskriva motionen 
från vidare handläggning. 

Följande motioner anmäls som obesvarade: 

Dnr/Inkom Motion Avsändare Status 
KS 2017/138 
2017-03-08 
 
 
 
 
 

Motion om att ansluta 
de vid Karolinerskolan 
närbelägna hyres-
fastigheterna till det 
kommande fjärr-
värmenätet i Dals 
Rostock  

Tony Johansson (MP)  
 
 
 
 
 
 

Utreds av  
samhälls- 
byggnads- 
förvaltningen 

KS 2017/142 
2017-03-13 
 

Motion om det rörliga 
friluftslivet  
 

Roland Björndahl (M)  
 
 

Utreds av  
kommun-
styrelse-
förvaltningen 

KS 2017/157 
2017-03-21 
 

Motion om att inrätta 
lantmäteritjänst i 
Mellerud  

Daniel Jensen (KD) 
 
 

Utreds av  
kommun-
styrelse-
förvaltningen 

KS 2017/158  
2017-03-21 
 
 

Motion om digitala 
ljustavlor vid Melleruds 
infarter  
 

Daniel Jensen (KD) 
 
 
 

Utreds av  
kommun-
styrelse-
förvaltningen 

KS 2017/205  
2017-04-12 
 
 
 
 
 

Motion om att inrätta 
system för mass-
utskick via SMS och 
mail för att öka säker-
heten för våra med-
borgare i kommunen  

Jörgen Eriksson (KIM) 
 
 
 
 
 
 

Svar behand-
lat i KSAU  
2018-03-06 

KS 2017/275  
2017-05-16 
 
 

Motion om att starta 
en fritidsbank i 
Mellerud  
 

Pål Magnussen (V)  
 
 
 

Utreds av  
kommun-
styrelse-
förvaltningen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Dnr/Inkom Motion Avsändare Status 
KS 2017/441  
2017-07-17 
 
 
 
 

Motion för att verka 
för avskaffande av 
"jaktmetoden" med 
utsättning av fåglar i 
syfte att skjuta dem.  
 

Tony Johansson (MP)  
 
 
 
 
 

Utreds av  
kommun-
styrelse-
förvaltningen 

KS 2017/442  
2017-07-17 
 
 

Motion om att Mellerud 
ska vara bäst i väst 
som miljökommun.  
 

Tony Johansson (MP) 
 
 
 

Utreds av  
kommun-
styrelse-
förvaltningen 

KS 2017/464  
2017-08-15 
 
 
 
 
 
 
 

Motion om att det ska 
bli avgiftsfritt att 
lämna sopor för 
privatpersoner vid 
Hunnebyns åter-
vinningscentral samt 
att öppettiderna ses 
över för ökad tillgäng-
lighet  

Anette Levin (L)  
 
 
 
 
 
 
 
 

Utreds av  
samhälls- 
byggnads- 
förvaltningen 

KS 2017/465  
2017-08-15 
 
 
 

Motion om att uppföra 
en fast scen vid 
parken P D Lundgrens-
gatan/Bergsgatan 
 

Anette Levin (L) 
 
 
 
 

Utreds av  
kommun-
styrelse-
förvaltningen 

KS 2017/684 
2017-11-29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motion om att 
kommunen utesluter 
eller kraftigt begränsar 
läsk och sötsaker i det 
sortimentet som säljs 
vid kommunens an-
läggningar (Råda-
hallen, Dahlstiernska 
gymnasiet, Stinsen 
och Rådaskolan) 
 

Ulf Rexefjord (SD) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utreds av  
kommun-
styrelse-
förvaltningen 

2017/733 
2017-12-20 
 
 
 

Motion om att ingen 
enhetschef inom 
Melleruds kommun ska 
ha ansvar för fler än 
25 medarbetare 

Roland Björndahl (M) 
 
 
 
 

Utreds av  
kommun-
chefen 

KS 2018/47 
2018-01-25 
 

Motion om att bygga 
ut Sparbanksalongen 
på Kulturbruket på Dal 

Daniel Jensen (KD) 
 
 

Utreds av  
kommun-
styrelse-
förvaltningen 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Dnr/Inkom Motion Avsändare Status 

KS 2018/125 
2018-02-20 
 

Motion om plan för 
utvecklingen av lek- 
och aktivitetsplatser 

Daniel Jensen (KD) 
 
 

Utreds av  
samhälls- 
byggnads- 
förvaltningen 

 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2018-03-20, § 118. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och beslutar att beredningen ska 
fortsätta. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 56  
 
Redovisning av obesvarade medborgarförslag 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktiges ordförande tillsammans med kommunchef kan, utan föregående 
beredning, överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. I 
de fall ärendet är principiellt eller av större vikt för kommunen får beslutanderätt 
inte överlåtas (se KL 3 kap § 9) Om beslutanderätten överlåts ska förslagsställaren 
underrättas om vilken nämnd som kommer att handlägga ärendet.  

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

Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa de medborgarförslag som 
kommunstyrelsen och nämnderna inte har berett färdigt. Redovisningen ska göras 
på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 

Följande medborgarförslag anmäls som obesvarade: 

Dnr/Inkom Medborgarförslag Avsändare Status 

KS 2017/327 
2017-06-08 

Medborgarförslag om 
lekplats i Dals Rostocks 
tätort tillgängligt för 
allmänheten dagtid 

Paula Jacobsson 
Dals Rostock 

Utreds av  
samhälls- 
byggnads- 
förvaltningen 

KS 2017/619 
2017-11-07 

 

 

Medborgarförslag om 
breddning och utjämning 
av sjösättningsrampen i 
Sunnanå Hamn vid 
hamnkrogen  

Christian Karlsson 
Mellerud 

Behandlas av  
KSAU 2018-
03-20 

KS 2017/636 
2017-11-10 

 

Medborgarförslag om att 
en cykelbana byggs från 
Mellerud till Håverud  
 

Ulf Claesson 
Åsensbruk 

Utreds av  
samhälls- 
byggnads- 
förvaltningen 

KS 2017/646 
2017-11-15 

Medborgarförslag om att 
som Melleruds kommun 
startar "metoo" för att 
förhindra trakasserier  

Anders Ljungqvist 
Dals Rostock 
 

Utreds av  
HR-chefen 

KS 2017/691 
2017-12-04 

Medborgarförslag om 
förbud av raketer och 
smällare  
 

Annika Knudsen 
Mellerud 
 

Utreds av  
samhälls- 
byggnads- 
förvaltningen 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Dnr/Inkom Medborgarförslag Avsändare Status 

KS 2018/154 
2018-03-07 

Medborgarförslag om att 
vårdnadsutredningar, 
gällande att statistik över 
utredningarnas förslag 
ska tas fram och 
publiceras  

Merja Voimäki 
Mellerud 

Överlämnad 
till social-
nämnden 

KS 2018/170 
2018-03-09 

Medborgarförslag om 
hundrastgård i Mellerud  
 
 

Maria Ihrén 
Håverud 

Utreds av  
samhälls- 
byggnads- 
förvaltningen 

 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2018-03-20, § 119. 
 

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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§ 57  
 
Redovisning av besvarade medborgarförslag 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktiges ordförande tillsammans med kommunchef kan, utan föregående 
beredning, överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet.  
I de fall ärendet är principiellt eller av större vikt för kommunen får beslutanderätt 
inte överlåtas (se KL 3 kap § 9) Om beslutanderätten överlåts ska förslagsställaren 
underrättas om vilken nämnd som kommer att handlägga ärendet.  

Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa besvarade medborgarförslag.  
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och 
oktober. 
 

Medborgarförslag Inkom Beslut 
KS 2016/576 

Medborgarförslag om farthindrande 
passage på Österrådagatan i 
Mellerud  

2016-12-06 
Kommunstyrelsen beslutade 
den 11 oktober 2017 att anse  
medborgarförslaget besvarat. 

KS 2017/587 

Medborgarförslag om att tända 
gatubelysning från Kyrkogatan till 
Holms kyrka  

2017-10-13 

Kommunstyrelsen beslutade 
den 7 februari 2018 att anse  
medborgarförslaget besvarat. 

KS 2017/659 

Medborgarförslag att tända upp 
belysningen från Edsvägen till 
Håverud vid Akvedukten  

2017-11-22 

Kommunstyrelsen beslutade 
den 7 februari 2018 att anse  
medborgarförslaget besvarat. 

KS 2017/746 

Medborgarförslag om att befintlig 
gatubelysning från Kanalvägen över 
Håverudsbron startas upp igen  

2017-12-29 

Kommunstyrelsen beslutade 
den 7 februari 2018 att anse  
medborgarförslaget besvarat. 

 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2018-03-20, § 120. 

 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 58 Dnr KS 2017/734.875 
 
Ansökan om ekonomiskt stöd till Kanalmuséets aktiviteter 
under muséets 50-årsjubileum och Dalslands Kanals 150-
årsjubileum 2018  
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. bevilja Skålleruds Hembygdsförenings ansökan om 90 tkr i jubileums- 
bidrag för 2018. 

2. finansiering sker inom kommunstyrelsens särskilda medel. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 10 januari 2018, § 12, att anmoda Skålleruds 
Hembygdsförening att inkomma med en särskild ansökan om ekonomiskt stöd  
till aktiviteter under muséet 50-årsjubileum och kanalens 150-årsjubileum där 
kostnaderna specificeras. 

Skålleruds Hembygdsförening med Kanalmuseet och Skans 453 kom den  
12 februari 2018 in med en ny ansökan om ett jubileumsbidrag på 95 tkr  
enligt följande: 

• 15 tkr till färdigställande av en stor utställning om Dalslands Kanal i 
form av en pedagogisk tidslinje med kanalen insatt i ett historiskt perspektiv. 

• 10 tkr till arrangemanget Arbetslivsmuseernas dag den 9 juni 2018. 

• 25 tkr till marknadsföring (affischer, annonser, IT) av nya utställningen samt 
övriga arrangemang under jubileumsåret. 

• 45 tkr till behöver personalförstärkning (en person i receptionen under 
högsäsongen 26/6-20/8). 

 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2018-01-10, § 12. 
• Skålleruds hembygdsförenings kompletterande ansökan.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-03-06, § 89. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. bevilja Skålleruds Hembygdsförenings ansökan om 90 tkr i jubileums- 
bidrag för 2018. 

2. finansiering sker inom kommunstyrelsens särskilda medel. 
 

  
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsen 2018-04-04 12
  
 
 
 
 
 

Beslutsgång 

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

Skålleruds Hembygdsförening 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 59    
 
Integrations- och arbetsmarknadsfrågor 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Socialchefen, kultur- och utbildningschefen, administrative chefen och 
ekonomichefen samt kommunchefen informerar om aktuella integrations-  
och arbetsmarknadsfrågor: 

• Ny modell för redovisning 
Administrative chefen informerar om det nya upplägger för redovisning  
av integrations- och arbetsmarknadsfrågor – månads-, kvartals- och 
årsredovisning. 

• Flöden på arbetsmarknadsenheten 
Administrative chefen redovisar aktuell statistik för flöden, ålderfördelning, 
avslut, tid i insats och nya anvisningar under mars månad.  

• Projekt och insatser 
Administrative chefen ger en aktuell redovisning av pågående arbetsintegrerad 
integration, DUA (unga och vuxna) och insatser mot de som står väldigt ångt 
ifrån arbetsmarknaden. 

• Bidrag för likvärdig skola 
Kultur- och utbildningschefen informerar om att Melleruds kommun är en av  
de kommuner att få del av pengarna och kommer att få 1,8 Mnkr under 2018. 
Ytterligare bidrag kommer att betalas ut kommande år. Anvisningar kommer ut  
i maj om hur pengarna får användas. 

• Elevantal 
Kultur- och utbildningschefen lämnar aktuell statistik över antal elever i 
grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen samt SFI. 

• Förskolan 
Kultur- och utbildningschefen informerar om kösituationen till förskolan. 

• Ensamkommande 
Socialchefen informerar om att det för närvarande finns 27 ensamkommande 
ungdomar varav fem är asylsökande och tio bor i kommunen. Det beräknas 
finnas cirka 20 ensamkommande vid årets slut. En anpassning av kommunens 
pågår under hela 2018. 

• Ekonomiskt bistånd 
Socialchefen informerar om en minskning av utbetalning av ekonomiskt bistånd 
skett under första kvartalet till cirka 2,5 Mnkr. 

• Statsbidrag för integration 
Ekonomichefen rapporterar om att förhoppningsvis kommer pengarna i den s.k. 
”påsen” att räcka 2018 och 2019. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 60 Dnr KS 2018/177.297 
 
Kroppefjälls förskola och Åsebro förskola, medel till utökning 
av förskoleplatser och omfördelning av investeringsbudget 
2018 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. bevilja kultur- och utbildningsnämnden 270 tkr till utökning av förskoleplatser 
på Kroppefjälls förskola och Åsebro förskola. 

2. finansiering sker genom en omfördelning av investeringsbudget för 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 

För att möta det ökade behovet av barnomsorg i Melleruds kommun har kultur- och 
utbildningsnämnden den 28 februari 2018, § 17, godkänt ett förslag om ökat 
investeringsmedel på 270 tkr för Kroppefjälls förskola och Åsebro förskola. 
Utökningen tillför uppskattningsvis 30 nya förskoleplatser. 
 
Beslutsunderlag 

• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2018-02-28, § 17.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-03-20, § 104. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. bevilja kultur- och utbildningsnämnden 270 tkr till utökning av förskoleplatser 
på Kroppefjälls förskola och Åsebro förskola. 

2. finansiering sker genom en omfördelning av investeringsbudget för 2018. 
 
Beslutsgång 

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

Kultur- och utbildningsnämnden 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 61 Dnr KS 2018/138.612 
 
Samverkansavtal Naturbruksutbildning  
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för förtydligande av 
föreliggande samarbetsavtal vad gäller: 

• Ekonomiska kostnader 
• Rekryteringsprinciper 
• Geografiskt område 
 
Jäv 

På grund av jäv deltar inte Daniel Jensen (KD) i handläggningen av ärendet. 
 
Reservationer 

Pål Magnussen (V) reserverar sig mot beslutet om jäv till förmån för eget förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Västra Götalandsregionen (VGR) har sedan det första samverkansavtalet 
upprättades 1999 med de 49 kommunerna varit huvudman för naturbruks-
utbildningarna i Västra Götaland. De tidigare avtalen och det här aktuella 
samverkansavtalet grundas på Skollagens (2010:800) bestämmelser om att ett 
landsting/region får anordna utbildningar inom naturbruk. VGR har därmed stöd i 
samma lagrum för sin verksamhet som en kommun. Förslaget till det nya 
samverkansavtalet innebär att kommunen uppdrar till VGR att vara skolhuvudman i 
skollagens mening med ansvar för naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan, 
gymnasiesärskolan och kommunal vuxenutbildning. Avtalet avser elever som är 
folkbokförda i kommunen.  

Samverkansavtalet omfattar naturbruksprogram inom gymnasieskola, 
gymnasiesärskola och kommunal vuxenutbildning inom naturbruksområdet.  

Inom gymnasieskolan omfattar avtalet även programinriktat individuellt val, 
yrkesintroduktion samt lärlingsutbildning inom naturbruk.  

Kommunen förbinder sig att till VGR samt till den gemensamma samverkans-
organisationen (SRO) redovisa om man kommer att anordna naturbruksutbildning i 
egen regi eller teckna samverkansavtal om sådan utbildning med annan kommun 
eller landsting/region.  

Parterna vill pröva ovanstående avtalsmodell med ett tidsbegränsat avtal men 
intentionen ska vara ett långsiktigt samarbetsavtal som kan gälla tillsvidare.  

Detta avtal gäller under perioden 1 januari 2019 till och med 31 december 2022.  

En utvärdering av avtalet och samverkansformen ska ske efter två år och parterna 
ska senast 2021-12-31 bestämma om ett nytt tillsvidareavtal ska träffas när detta 
avtal löper ut.  
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Om det under avtalstiden fattas beslut på nationell nivå som väsentligt ändrar 
förutsättningarna för detta avtal skall parterna uppta förhandlingar.  

Västkom och SRO har tagit beslut om att godkänna förslaget till avtal och 
rekommendera kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att ställa sig 
bakom avtalet samt att säga upp nuvarande avtal att upphöra från den 1 januari 
2019 som då ersätts av det nya avtalet.  

Ärendet ska vara slutbehandlat senast 30 april 2018.  

Rekommendation från kommunalförbundet kommer att behandlas på 
arbetsutskottet den 2 mars och direktionen den 22 mars.  

 
Beslutsunderlag 

• Missiv med förslag till samverkansavtal med bilagorna 1-2.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-03-20, § 103. 
• Arbetsutskottets beslut 2018-04-03, § 130. 

 
Förslag till beslut om jäv 

Tommy W Johansson (S) föreslår att Daniel Jensen (KD) ska anses vara jävig. 

Pål Magnussen (V) föreslår att Daniel Jensen (KD) inte ska anses vara jävig. 
 
Beslutsgång om jäv 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och kommunstyrelsen beslutar att anse 
att Daniel Jensen (KD) är jävig i ärendet och han lämnar salen under ärendets 
behandling. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Melby (S): Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för 
förtydligande av föreliggande samarbetsavtal vad gäller: 

• Ekonomiska kostnader 
• Rekryteringsprinciper 
• Geografiskt område 
 
Beslutsgång 

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

Kultur- och utbildningschefen 
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§ 62 Dnr KS 2018/153.042 
 
Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund - årsredovisning för 
verksamhetsåret 2017 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen för 
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) samt de enskilda förtroendevalda 
i detta organ ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF), bokslut och årsredovisning för 
verksamhetsåret 2017 har godkänts av direktionen och granskats av revisionen  
som föreslår medlemskommunerna att direktionen beviljas ansvarsfrihet för 2017.  

Förbundet redovisar för år 2017 ett resultat om 887 tkr inklusive sotnings-
verksamheten.   
 
Beslutsunderlag 

• Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) årsredovisning 2017  
med begäran om ansvarsfrihet. 

• Revisionsberättelse med revisionsrapporten Granskning av årsredovisning 2017.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-03-20, § 105.  

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen för 
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) samt de enskilda förtroendevalda 
i detta organ ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 63 Dnr KS 2018/176.007 
 
Svar på revisionsrapporten Granskning av årsredovisning 
2017 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att vidta åtgärder 
utifrån revisorernas förbättrings- och utvecklingsförslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen pröva om kommunens 
räkenskaper är rättvisande samt bedöma om resultatet i årsbokslutet är förenligt 
med de mål fullmäktige beslutat.  

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Melleruds kommun har Kommunal 
sektor inom PWC granskat kommunens årsredovisning för räkenskapsåret 2017. 

Granskningen har utförts i syfte att pröva om årsbokslutet och årsredovisningen 
har upprättats i enlighet med gällande lagar och att god redovisningssed har följts. 

Revisorerna har lämnat synpunkter och rekommendationer till kommunstyrelsen  
i föreliggande missiv och rapport. 
 
Beslutsunderlag 

• Revisionsrapporten Granskning av årsredovisning 2017. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-03-20, § 106. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att vidta åtgärder 
utifrån revisorernas förbättrings- och utvecklingsförslag. 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

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

Kommunchefen 
Kommunens revisorer 
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§ 64 Dnr KS 2018/49.042   
 
Disponering av över- och underskott 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att tilläggsbudgetera 1 998 tkr till 2018 års  
budget enligt föreliggande förslag. 
 
Reservationer 

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

Efter genomförd bokslutsdialog föreligger förslag på tilläggsbudget enligt  
följande: 

Kommunstyrelsen administration  
Tilläggsbudgetera projektmedel för att fortsätta 
projektet Arbetsintegrerad integration 1 736 tkr 

  

Tilläggsbudgetera ej förbrukade medel avsedda 
för jubileumsutställning 72 tkr 

  
Byggnadsnämnden  
Tilläggsbudgetera 190 tkr för förberedelser för 
att ta fram en primärkarta 190 tkr 

  
Summa 1 998 tkr 

 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2018-03-09, § 101. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C), Marianne Sand Wallin och Pål Magnussen (V): Bifall till 
arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att tilläggsbudgetera 1 998 tkr till 2018 års  
budget enligt föreliggande förslag. 

Ulf Rexefjord (SD): Bifall till arbetsutskottets förslag på tilläggsbudget med den 
ändringen att den delen som består av 1 736 tkr till projekt Arbetsintegrerad 
Integration avslås. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslagen och finner att kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 65 Dnr KS 2017/359.212 
 
Svar på remissen Förslag till översiktsplan (ÖP) för  
Lidköpings kommun  
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslut att Melleruds kommun ser positivt på samarbete kring 
gemensamma frågor kring Vänern och har inget att erinra mot Lidköpings 
kommuns förslag till översiktsplan. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Lidköpings kommun har tagit fram ett förslag till översiktsplan som nu är framme i 
utställningsskede. Melleruds kommun angränsar till Lidköpings kommun genom 
vattenområde i Vänern och har getts möjlighet att yttra sig. Yttrandet ska lämnas 
senast 14 maj 2018. 

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

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

Lidköpings förslag till översiktsplan har i huvuddrag inte ändrats från samråd till 
utställning. Strategier har utvecklats och förtydligats. Likaså har planens 
huvuddrag, utbyggnad av staden och beskrivningar av övriga orter uppdaterats 
med mer detaljerade beskrivningar. LIS-områden har justerats; två har minskat, 
ett har tagits bort och tre har lagts till. De sociala konsekvenserna av planförslagets 
genomförande har utvecklats.  

För mellankommunala frågor som berör Melleruds kommun beskrivs 
Vänersamarbetet. Varvsverksamheten på Kållandsövarvet bedöms ha en viktig 
betydelse för sjöfartens infrastruktur eftersom det är det enda större varvet i 
Vänern. Varvets möjlighet till utveckling anses därför även vara en viktig 
mellankommunal fråga. 

Melleruds och Lidköpings kommuner har nära och gemensamma vägar i luftrum och 
vatten över Vänern. I Vänersamarbetet finns möjlighet att arbeta för gemensamma 
frågor om sjöfart/transportinfrastruktur, besöks- och upplevelsenäringar, fiske samt 
forskning och utveckling. 
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Såtenäs flygflottilj, som är belägen i Lidköpings kommuns sydöstra del, innebär ett 
stoppområde för höga objekt. I Lidköping berörs hela kommunen och förbjuder 
höga objekt över 45 m inom sammanhållen bebyggelse och 20 meter utanför. För 
Melleruds kommun berörs en del av Dalboslätten där möjligheten till utbyggnad av 
vindkraftverk begränsats. Flygflottiljen tillhör försvaret och frågeställningar till 
flygningar och begränsningar av höga objekt kan inte styras i översiktsplanen. 

Lidköpings kommuns förslag till översiktsplan står inte i strid med Melleruds 
kommuns vilja till utveckling. 
 
Beslutsunderlag 

• Planförslaget finns tillgängligt på Lidköpings kommuns webbplats 
www.lidkoping.se/oversiktsplan/ 

• Kommunstyrelseförvaltningens förslag till remissvar.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-04-03, § 133. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen beslut att Melleruds kommun ser positivt på samarbete kring 
gemensamma frågor kring Vänern och har inget att erinra mot Lidköpings 
kommuns förslag till översiktsplan. 
 
Beslutsgång 

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

Lidköpings kommun 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 66 Dnr KS 2018/134.241 
 
Rättning av fastighetsgränser för gatufastigheter i Gärdsrud 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ansöka om fastighetsreglering 
av gatufastigheter i Gärdsrud. 

2. ersättning för överenskommen inlösning av mark som enligt detaljplan ska vara 
allmän platsmark ska vara 10 kronor/kvadratmeter.  

3. priset för/sälja mark som enligt detaljplan ska vara kvartersmark vid 
fastighetsreglering ska vara 20 kronor/kvadratmeter. 

4. ge samhällsbyggnadsförvaltningen uppdrag att ansöka om tvångsvis inlösning av 
berörda gatumarksområden, så kallad expropriering, om överenskommelse med 
fastighetsägare inte kan nås.  

5. Melleruds kommun betalar lantmäterikostnaderna för genomförandet av 
fastighetsregleringen för de områden där köpeavtal med beslutad taxa träffats. 

Sammanfattning av ärendet 

1961 antog Melleruds kommun i stadsplan för området Gärdsrud. I stadsplanen 
bestämdes vilka markområden som skulle vara gatumark och vilka som skulle vara 
kvartersmark. Normalt ska kommunen efter det att stadsplanen vunnit laga kraft 
ansöka hos Lantmäteriet om att justera fastighetsgränser i planområdet efter det 
som stadsplanen visar. Det har aldrig lämnats in någon ansökan om att rätta till 
fastighetsgränserna i området, vilket innebär att vissa kommunala gator inte ligger 
på mark som ägs av Melleruds kommun.  

Detta är ett problem när kommunen exempelvis ska underhålla gator eller gräva 
ner ledningar. Det har i samband med gatu- och ledningsarbeten i området 
uppstått frågetecken om skötsel och ansvar då stadsplanen säger att kommunen 
ska ansvara för underhåll och skötsel.  
 
Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Karta över området Gärdsrud. 
• Arbetsutskottets beslut 2018-03-06, § 82. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ansöka om fastighetsreglering 
av gatufastigheter i Gärdsrud. 

2. ersättning för överenskommen inlösning av mark som enligt detaljplan ska vara 
allmän platsmark ska vara 10 kronor/kvadratmeter.  
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3. priset för/sälja mark som enligt detaljplan ska vara kvartersmark vid 
fastighetsreglering ska vara 20 kronor/kvadratmeter. 

4. ge samhällsbyggnadsförvaltningen uppdrag att ansöka om tvångsvis inlösning av 
berörda gatumarksområden, så kallad expropriering, om överenskommelse med 
fastighetsägare inte kan nås.  

5. Melleruds kommun betalar lantmäterikostnaderna för genomförandet av 
fastighetsregleringen för de områden där köpeavtal med beslutad taxa träffats. 

 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
GIS- och kartingenjören 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 67 Dnr KS 2017/205.167 
 
Svar på motion om att utreda möjligheterna att inrätta system 
för massutskick via SMS och mail för att öka säkerheten för 
våra medborgare i kommunen 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Jörgen Eriksson (KIM) föreslår i en motion den 10 april 2017 att kommun-
fullmäktige beslutar att kommunen utreder möjligheterna att inrätta ett system  
för massutskick via sms och mail för att öka säkerheten för våra medborgare i 
kommunen. 

Det nationella varningssystemet Viktigt meddelande till allmänheten kan användas 
vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga sam-hällsfunktioner. Från 
2017 kan, utöver talmeddelande till fast telefoni i drabbat område, SMS skickas till 
mobiltelefoner i det drabbade området. 

Ett antal kommuner använder idag en SMS-tjänst för att informera, främst, sina 
VA-kunder om planerade och akuta störningar. 

Ett SMS-system för utskick kan fylla sin funktion inom Melleruds kommun, det bör 
driftas av Samhällbyggnadsförvaltningen och implementeras stegvis med början 
inom VA-verksamheten. 

Kommunstyrelsen bör ges i uppdrag att införskaffa och implementera ett system 
för utskick av sms till medborgare primärt för kunder inom VA-verksamheten. 
Rutiner för systemet bör finnas på plats samtidigt som implementeringen.  
Samt behövs information till allmänheten. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-03-06, § 85. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Daniel Jensen (KD): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 68 Dnr KS 2018/114.003 
 
Reglemente för valnämnden i Melleruds kommun 
 
Kommunstyrelsens förslag beslut 

Kommunfullmäktige beslutar fastställa reglemente för valnämnden i Melleruds 
kommun. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt 3 kap. 3 § vallagen (2005:837) ska det finnas en valnämnd, som är  
lokal valmyndighet med ansvar i kommunen för frågor om val. 

I valnämndens reglemente beskrivs dess verksamhet, arbetsformer och 
sammanträden. 

Arbetsutskottet beslutade den 6 mars 2018, § 83, att göra följande ändring  
under § 7: 

• se till att nämnden är fulltalig. eller utse ersättare 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till Reglemente för valnämnden i Melleruds kommun. 
• Valnämndens kanslis tjänsteskrivelse. 
• Valnämndens beslut 2018-02-12, § 2.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-03-06, § 83. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar fastställa reglemente för valnämnden i Melleruds 
kommun. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 69 Dnr KS 2018/173.804 
 
Höjning av kommunalt anslag till studieförbunden i  
Melleruds kommun från 2019 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen bifaller föreslagen höjning av kommunalt anslag till studie-
förbunden i Melleruds kommun. Det nya kommunala anslaget ska gälla från  
och med 2019.     
 
Jäv 

På grund av jäv deltar inte Marianne Sand Wallin (S) i handläggningen av ärendet. 
 
Reservationer 

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

Studieförbunden har en lång tradition av att arbeta med folkbildning i Melleruds 
kommun och är en mycket uppskattad samarbetspartner i kommunens 
sammantagna arbete mot okunskap och utanförskap.   

De senaste åren har dock studieförbunden haft det svårt att tillmötesgå det ökade 
behovet på integrationsfrämjande insatser på grund av bristande resurser. Detta är 
mycket oroande eftersom studieförbundens verksamhet är en vital del av 
integrationsarbetet som sker i Melleruds kommun. 

Det finns ett flertal goda skäl för en höjning av det kommunala anslaget till 
studieförbunden. Det främsta skälet är att kommunen får väldigt mycket nytta för 
en relativt liten insats. Uppväxlingen är ett bra exempel, men även den totala 
nyttan av den faktiska folkbildningen som sker inom Melleruds kommun. Ett annat 
skäl är den signalpolitik som kommunen sänder till våra medborgare - att det är 
viktigt med folkbildning. 

Om Melleruds kommun ökar det kommunala anslaget till 28 kr per invånare, vilket 
motsvarar det genomsnittliga kommunala anslaget i Västra Götaland, skulle det nya 
anslaget motsvara 260 000 kr (28 kr x 9 350 invånare).   
 
Beslutsunderlag 

• Kommunbidrag till studieförbund 2016–2017 
• Utveckling av kommunbidraget i Västra Götaland 2008–2017. 
• 2018 års rekommendationer för beräkning av studieförbundens kommunala 

anlag. 
• ABF:s svar till Melleruds kommun.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-03-20, § 121.  
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Pål Magnussen (V), Christine Andersson (S) och Eva Pärsson (M): Bifall till 
arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen bifaller föreslagen höjning av kommunalt anslag till studie-
förbunden i Melleruds kommun. Det nya kommunala anslaget ska gälla från  
och med 2019.   

Ulf Rexefjord (S): Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för 
komplettering om studieförbundens olika verksamheter.   
 
Beslutsgång 

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

Verksamhetsutvecklaren 
Medborgarkontoret 
ABF  
Bilda,  
Folkuniversitetet  
Studiefrämjandet 
Studieförbundet Vuxenskolan  
NBV  
Medborgarskolan 
Sensus 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 70 
   
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 5 Visstidsanställningar  
5.4 Övrig personal (över sex månader) § 1/2018  
 
B 6  Anställnings upphörande  
6.1 Uppsägning § 1/2018 
 
D - SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN  
 
D 18 Samhällsbyggnadsförvaltningens  
taxe- och bidragsärenden  
18.4 Bostadsanpassningsbidrag § 2/2018 
 
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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§ 71  
   
Anmälan 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

• Protokoll från Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud styrelsemöte  
2018-02-16. 

• Finansiell rapport per 2018-02-28. Dnr KS 2018/111. 

• Länsstyrelsens beslut 208-03-15 om bildande av naturreservatet Eds barrskog 
och våtmarker i Melleruds kommun. Dnr 2018/24.265 

• Byggnadsnämnden beslutade den 21 mars 2018, § 52, att bevilja strand-
skyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskydds-
dispens för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten Skållerud-
Järnvägen 1:1. Dnr 2018.43.226. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 21 mars 2018, § 53, att bevilja strand-
skyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskydds-
dispens för nybyggnad av komplementbyggnad (garage) på fastigheten 
Krökersrud 1:220. Dnr 2018.61.226. 

 
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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§ 72 Dnr KS 2018/229.024 
 
Reglering av ersättning till tillförordnad VD i Melleruds 
Bostäder AB 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ta upp frågan om reglering av ersättning till 
tillförordnad VD vid kommande träff med Melleruds Bostäder AB:s presidie. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Pål Magnussen (V) väcker fråga om hur ersättning till tillförordnad VD i  
Melleruds Bostäder AB regleras under pågående rekryteringsprocess av ny VD. 

Den tillförordnande VD:n som även är vice ordförande i bolaget har för  
närvarande ersättning enligt arvodesreglerna. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att ta upp  
frågan vid kommande träff med Melleruds Bostäder AB:s presidie. 
 
Beslutsgång 

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

Kommunstyrelsens ordförande 
Kommunchefen 
Melleruds Bostäder AB  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 73 Dnr KS 2018/228.050 
 
Förtroendevaldas insyn i nya upphandlingsunderlag 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram  
generella politiska riktlinjer för kommunal upphandling i Melleruds kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Pål Magnussen (V) väcker fråga om att kommunstyrelsen ska ha insyn i nya 
upphandlingsunderlag för att ge de förtroendevalda möjlighet att ställa  
miljökrav m.m. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att ge 
kommunchefen i uppdrag att ta fram generella politiska riktlinjer för kommunal 
upphandling i Melleruds kommun. 
 
Beslutsgång 

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

Kommunchefen   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 74 Dnr KS 2018/188.340 
 
VA-verksamheten i Melleruds kommun - årsrapport 2017  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa årsrapporten för VA-verksamheten för år 2017.  

2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt Vattentjänstlagen (§ 50) skall särredovisningen årligen fastställas av 
huvudmannen och göras tillgänglig för abonnenterna. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en årsrapport för 
VA-verksamheten inom Melleruds kommun 2017. 
 
Beslutsunderlag 
• VA-verksamhetens årsrapport 2017.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-04-03, § 135. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa årsrapporten för VA-verksamheten för år 2017.  

2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 75 Dnr KS 2018/186.342 
 
Fjärrvärmeverksamheten i Melleruds kommun -  
årsrapport 2017  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa årsrapporten för Fjärrvärmeverksamhetens för år 2017.  

2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Fjärrvärmeverksamheten är en taxefinansierad verksamhet som årligen  
ska särredovisas, fastställas av huvudmannen och göras tillgänglig för 
abonnenterna. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en årsrapport för 
Fjärrvärmeverksamhetens inom Melleruds kommun 2017. 
 
Beslutsunderlag 

• Fjärrvärmeverksamhetens årsrapport 2017.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-04-03, § 136. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa årsrapporten för Fjärrvärmeverksamhetens för år 2017.  

2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 76 Dnr KS 2018/187.450 
 
Renhållningsverksamheten i Melleruds kommun -  
årsrapport 2017  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa årsrapporten för Renhållningsverksamheten för år 2017.  

2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Renhållningsverksamheten är en taxefinansierad verksamhet som årligen 
ska särredovisas, fastställas av huvudmannen och göras tillgänglig för 
abonnenterna. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en årsrapport för 
Renhållningsverksamhetens inom Melleruds kommun 2017. 
 
Beslutsunderlag 

• Renhållningsverksamhetens årsrapport 2017.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-04-03, § 137. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa årsrapporten för Renhållningsverksamheten för år 2017.  

2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 77 Dnr KS 2017/498.003 
 
Gemensam Avfallsplan för de fyra Dalslands-kommunerna - 
Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda och Mellerud - utställning  
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att förslag till Gemensam Avfallsplan för de fyra 
Dalslandskommunerna - Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda och Mellerud – ställs ut 
under perioden 1 – 31 maj 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Det gemensamma arbetet med att ta en ny avfallsplan fram som ska omfatta de 
fyra kommunerna Bengtsfors, Färgelanda, Dals-Ed och Mellerud påbörjades 2017. 
Syftet med den nya planen är att erbjuda en användarvänlig och hållbar avfalls-
hantering till invånare och verksamhetsutövare i kommunerna. Den nya 
avfallsplanen kommer att gälla 2018-2025. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till Gemensam Avfallsplan för de fyra Dalslandskommunerna - 
Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda och Mellerud – med bilagor. 

• Granskningsprotokoll.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-04-03, § 138. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen beslutar att förslag till Gemensam Avfallsplan för de fyra 
Dalslandskommunerna - Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda och Mellerud – ställs ut 
under perioden 1 – 31 maj 2018. 
 
Beslutsgång 

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

Enhetschefen förråd/renhållning 
 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 78  
   
Aktuella frågor 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Samverkan i Dalsland 
Ordförande informerar om pågående arbete med hur samverkan mellan 
Dalslandskommunerna kan förbättras och utvecklas. Senast genomfördes en 
konferens den 26-27 mars 2018. Nästa träff kommer att ske den 29 maj 2018 
i Åmål. 

 
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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§ 79    
 
Rapporter 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen rapporterar från  
sammanträden m.m: 

• Dalslands miljö- och energinämnd 
Jörgen Eriksson (KIM) informerar om aktuella ärenden från Dalslands miljö-  
och energinämnd – hantering av vitesföreläggande. 

• Dalslands miljö- och energiförbund 
Ordförande informerar om att budget för förbundet ska behandlas tidigare. 

• Fyrbodals kommunalförbund 
Ordförande informerar om aktuella ärenden från Fyrbodals kommunalförbunder 
– rekrytering av ny förbundschef, remissvar på Västtågsutredningen och ändrad 
struktur för förbundet. 
 

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 
 
 


	Sammanfattning av ärendet
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

