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§ 107 Dnr KS 2016/530.163   
 
Lokala föreskrifter för krisberedskapsarbete i Melleruds 
kommun 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar förslag till Lokala föreskrifter för krisberedskapsarbete i 
Melleruds kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har uppdragit åt kommunstyrelsen att ta fram lokala 
föreskrifter för krisberedskapsarbetet i Melleruds kommun. Föreskrifterna ansluter 
till samt preciserar Reglemente för krisberedskapsarbete i Melleruds kommun. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunfullmäktiges beslut 2016-10-26, § 123. 
• Reglemente för krisberedskap i Melleruds kommun. 
• Utdrag ur Risk- och sårbarhetsanalys för Melleruds kommun 2017 
• Överenskommelse om kommunernas krisberedskap. Precisering av mål och 

ersättning för uppgifter i LEH 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen antar förslag till Lokala föreskrifter  
för krisberedskapsarbete i Melleruds kommun. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 108 Dnr KS 2017/159.214   
 
Ändring av detaljplan för Holm 1:10 m.fl., uppdrag till 
byggnadsnämnden 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet ger byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram ett förslag till  
reviderad detaljplan Holm 1:10 m.fl. när det gäller villkor för bebyggelse i  
kvarteret Spjutet.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Behov att finns av att revidera detaljplanen för Holm 1:10 m.fl. när det gäller 
villkoren för bebyggelse i kvarteret Spjutet från bostäder till vård, handel och 
småindustri m.m. 
 
Beslutsunderlag 

• Detaljplan med plankarta. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet ger byggnadsnämnden i uppdrag  
att ta fram ett förslag till reviderad detaljplan Holm 1:10 m.fl. när det gäller  
villkor för bebyggelse i kvarteret Spjutet.  
 
Beslutsgång 

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

Byggnadsnämnden 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 109 Dnr KS 2017/160.253   
 
Försäljning av kommunal mark – del av kvarteret Spjutet 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. försälja mark i del av kvarteret Spjutet till Fysiofokus Mellerud AB för  
35 kronor/m2 samt VA-avgift enligt gällande taxa. 

2. ge kommunchefen i uppdrag att slutföra försäljningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Företaget Fysiofokus har framfört önskemål till kommunen om rymligare och  
mer kvalitativa lokaler sin verksamhet. Då kommunen saknar lämpliga lokaler  
har diskussioner förts om att sälja lämplig kommunal mark till företaget där nya 
lokaler kan uppföras. 

Kommunchefen redogör för framtaget förslag på mark som kan försäljas till  
Fysiofokus. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

1. försälja mark i del av kvarteret Spjutet till Fysiofokus Mellerud AB för  
35 kronor/m2 samt VA-avgift enligt gällande taxa. 

2. ge kommunchefen i uppdrag att slutföra försäljningen. 
 
Beslutsgång 

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

Kommunchefen 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 110 Dnr KS 2017/109.400   
 
Miljöpolitiskt program för Dalslands miljö- och energiförbund 
och medlemskommunerna  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun  

1. ställer sig bakom det miljöpolitiska programmet med föreslagna gemensamma 
miljömål och strategier.  

2. vill lyfta fram levande sjöar och vattendrag samt grundvatten av god kvalitet 
som särskilt viktiga mål/strategi i det miljö- och energistrategiska arbetet  
2018 och framåt. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Dalslands miljö- och energiförbund har i uppdrag av kommunerna att bl.a. initiera 
och samordna det miljö-, energi- och klimatstrategiska arbetet i medlems-
kommunerna och i förbundet, i nära samverkan med medlemskommunernas olika 
verksamheter.  

Förbundsdirektionen beslöt den 2 februari 2017 att remittera upprättat förslag  
till miljöpolitiskt program för förbundet och de fyra kommunerna till kommun-
styrelserna. Förslaget är antaget av miljönämnden och överlämnat till direktionen.  

Kommunens remissvar ska vara inne senast den 17 april 2017. Remissvaren 
kommer att behandlas på direktionens möte den 4 maj. Den 1 juni kommer 
direktionen att besluta om inriktning på det miljö- och energistrategiska arbetet för 
2018. Under hösten sker sedan ett arbete med framtagande av åtgärdsplan inför 
2018 och då avser miljö- och energikontoret att ha en dialog med berörda 
förvaltningar i kommunerna.  

Svar önskas på följande frågor:  

1. Är det miljöpolitiska programmet (för förbundet och de fyra kommunerna) med 
föreslagna gemensamma miljömål och strategier en bra grund för att utveckla det 
miljö- och energistrategiska arbetet?  

2. Finns det några mål och strategier eller särskilda prioriteringar som kommunen 
vill lyfta fram som särskilt viktiga i det miljö- och energistrategiska arbetet 2018 
och framåt?  
 
Beslutsunderlag 

• Remisshandlingar med bilagor. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun  

1. ställer sig bakom det miljöpolitiska programmet med föreslagna gemensamma 
miljömål och strategier.  

2. vill lyfta fram levande sjöar och vattendrag samt grundvatten av god kvalitet 
som särskilt viktiga mål/strategi i det miljö- och energistrategiska arbetet  
2018 och framåt. 

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 111 Dnr KS 2015/568.003  
 
Revidering av Naturvårdsprogram för Melleruds kommun  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge miljöstrategen i uppdrag att inarbeta föreslagna  
ändringar, så att de ingår i respektive dokument i kallelsen till nästa möte  
med kommunstyrelsen den 5 april.  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Naturvårdsprogram för Melleruds kommun 
enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Naturvårdsprogrammet för Melleruds kommun, som antogs av kommunfullmäktige 
år 2009 har följts upp och reviderats under 2016. Förslag till nytt naturvårds-
program har varit på remiss hos berörda myndigheter och organisationer samt  
hos kommunens nämnder under perioden 16 december 2016 till 15 februari 2017.  
Det har under samma tid varit utställt på kommunens hemsida och på Medborgar-
kontoret.  

Revideringen av naturvårdsprogrammet har utförts av en arbetsgrupp bestående av  
olika kompetenser från Dalslands- miljö- och energikontor och Melleruds kommuns  
förvaltningar. Alla ändringar i Åtgärdsplanen har förankrats vid möten med berörda 
verksamheter på kommunen. Möten har också skett med lokala naturvårds-
föreningar.  

Huvudprogrammet har reviderats bl.a beträffande kommunens naturvårdsmål och 
hur naturvårdsarbetet organiseras hos kommunen och Dalslands miljö- och 
energikontor. ”Bilaga 1 Nationella miljömål och kommunala naturvårdsmål”,  
”Bilaga 3 Åtgärdsplan” samt ”Bilaga 4 Naturdatabank” med kartbilagor har också 
reviderats.  

I förslaget till naturvårdsprogram finns en ny bilaga, ”Bilaga 2 Riktlinjer för 
kommunens hänsynstagande till naturvård vid planering, prövning och lovgivning”, 
som ska knytas till en ny karta över klassning av områden som inte har formellt 
skydd. Bilaga 2 berör plan- och bygghandläggare men också miljöhandläggare på 
miljökontoret. 
 
Beslutsunderlag 

• Miljöstrategens tjänsteskrivelse. 
• Samrådsredogörelse. 
• Huvudprogram. 
• Bilagorna 1-4. 
• Kartor. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att ge miljöstrategen i uppdrag 
att inarbeta föreslagna ändringar, så att de ingår i respektive dokument i kallelsen 
till nästa möte med kommunstyrelsen den 5 april.  

Kommunfullmäktige beslutar att anta Naturvårdsprogram för Melleruds kommun 
enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

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

Miljöstrategen  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 112    
 
Redovisning av obesvarade motioner 
 
Arbetsutskottets 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 2015/301 
2015-05-25 

Motion om att utreda 
migrationens 
ekonomiska effekter 
för Melleruds kommun 

Ulf Rexefjord  
(SD) 

 

KS 2015/513 
2015-10-06 

Motion om att 
Melleruds kommun 
köper in ett turisttåg 

Anette Levin 
(L) 

Behandlad i 
KSAU 7/3 

KS 2016/20 
2016-01-14 

Motion om arbets-
kläder till anställda 
inom Melleruds 
kommun 

Gert Lund 
(SD) 

 

KS 2016/598 
2016-12-19 

Motion om att minska 
köttkonsumtionen i 
Mellerud 

Tony Johansson 
(MP) 

 

KS 2016/599 
2016-12-19 

Motion om kommunal 
regnbågsflaggning i 
samband med fram-
tida Pridefestivaler i 
Mellerud 

Tony Johansson 
(MP) 

 

KS 2017/51 
2017-01-26 

Motion om att 
indexreglera 
väghållningsbidraget 

Daniel Jensen (KD)  

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och 
beslutar att beredningen ska fortsätta. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 113        
 
Redovisning av obesvarade medborgarförslag 
 
Arbetsutskottets 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 2016/576 
2016-12-06 

Medborgarförslag om 
farthindrande passage 
på Österrådagatan i 
Mellerud  

Rune I Bohlin 
Mellerud 

 

KS 2016/620 
2016-12-30 

Medborgarförslag om 
att inrätta en tjänst 
som syn- och hörsel-
instruktör  

Inger Andersson 
Dals Rostock 

Överlämnad till 
socialnämnden 
för besvarande. 

KS 2017/34 
2017-01-20 

Medborgarförslag om 
övergångsställen med 
vägbulor vid skolor 
och markerade över-
gångsställen vid E45 

Lasse Svensson 
Mellerud 

 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 114         
 
Redovisning av besvarade medborgarförslag 
 
Arbetsutskottets 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/ingiven av Inkom Beslut 

KS 2015/517  

Medborgarförslag om göra om 
Herrgårdsparken i Håverud till 
en lekpark. 

2015-10-07 Kommunstyrelsen 
beslutade den 9 
november 2016 att 
anse medborgar-
förslaget besvarat. 

KS 2016/264 

Medborgarförslag om handikapp-
gungor i kommunens lekparker. 

2016-05-27 Kommunstyrelsen 
beslutade den 9 
november 2016 att 
anse medborgar-
förslaget besvarat. 

KS 2016/341 

Medborgarförslag om samlings-
punkt med aktiviteter för 
pensionärer några dagar per 
vecka med ledare. 

2016-07-06 Kommunstyrelsen 
beslutade den 9 
november 2016 att 
anse medborgar-
förslaget besvarat. 

KS 2016/370  

Medborgarförslag om hundbad-
platser på kommunens bad-
platser. 

2016-07-29 Kommunstyrelsen 
beslutade den 9 
november 2016 att 
bifalla medborgar-
förslaget. 

KS 2016/413  

Medborgarförslag om fartkamera 
på Österrådagatan i Mellerud. 

2016-08-30 Kommunstyrelsen 
beslutade den 9 
november 2016 att 
avslå medborgar-
förslaget. 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Medborgarförslag/ingiven av Inkom Beslut 

KS 2016/424 

Medborgarförslag om toaletter i 
Gerdsrudsparken. 

2016-09-06 Kommunstyrelsen 
beslutade den 11 
januari 2017 att avslå 
medborgarförslaget. 

KS 2016/425 

Medborgarförslag om ytterligare 
en hundlatrin i Gerdsrud. 

2016-09-06 Kommunstyrelsen 
beslutade den 7 
december 2016 att 
anse medborgar-
förslaget besvarat. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 115    
 
Aktuella asyl-, flykting- och integrationsfrågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunchefen informerar om aktuella asyl-, flykting- och integrationsfrågor: 

• Kroppefjälls asylboende 
Kommunchefen informerar om Kroppefjälls asylboendes ägares planer  
på ombyggnad av anläggningen för att kunna ordna bostäder för asylsökande/ 
nyanlända.  

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-21 16
  
 
 
 
 
 

§ 116 Dnr KS 2017/133.337   
 
Projekt En aktiv skolgård för alla - Rådaskolan/Dahlstiernska 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att bevilja 530 tkr i investeringsmedel för utbyggnad av 
skolgård enligt redovisat förslag. Dessa medel kommer tillsammans med 100 tkr 
som finns i befintlig investeringsbudget för skolgård utgöra motfinansiering med 
50% av totalinvestering.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med elevrådet på Rådaskolan 
arbetat fram ett förslag för att utveckla skolgården på Rådaskolan och 
Dahlstiernska gymnasiet. I detta arbete har även investeringsmedel sökts och 
beviljats från Boverket med 630 tkr vilket motsvarar 50% av totala investeringen. 

I bifogad ansökan till Boverket presenteras utförlig beskrivning av investering  
samt de effekter som förväntas uppnås. 
 
Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag med bilagor. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att bevilja 530 tkr i 
investeringsmedel för utbyggnad av skolgård enligt redovisat förslag. Dessa  
medel kommer tillsammans med 100 tkr som finns i befintlig investeringsbudget  
för skolgård utgöra motfinansiering med 50% av totalinvestering. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Rådaskolans elevråd 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 117 Dnr KS 2017/54.056   
 
Slutredovisning av projekt Höghöjdsstädande dammsugare 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt Höghöjdsstädande 
dammsugare och avslutar ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har behov av att köpa in en maskin för att göra 
höghöjdsstäd från marknivå t.ex. dammsuga rör på åtta meters höjd. Idag köper 
kommunen tjänsten från ett externt bolag. 

Syftet är att kunna spara pengar på att utföra städningen i egen regi och att t.ex. 
höghöjdsstädning i skolor och gymnastiksalar kan genomföras oftare. 

Projektet beräknades pågå från den 1 februari till den 30 mars 2017. 

Arbetsutskottet beslutade den 7 februari 2017, § 52, att ge samhällsbyggnads-
chefen i uppdrag att starta projektet Höghöjdsstädande dammsugare och lämna en 
slutredovisning när projektet är slutfört. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2017-02-07, § 52. 
• Slutredovisning. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av  
projekt Höghöjdsstädande dammsugare och avslutar ärendet. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Chefen för serviceenheten 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-21 18
  
 
 
 
 
 

§ 118 Dnr KS 2014/350.344   
 
Kommunalt verksamhetsområde för vatten- och avlopp  
(VA) i Upperud 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. inrätta ett kommunalt verksamhetsområde för vatten och spillvattenavlopp  
(VA) för Upperud enligt föreliggande förslag. 

2. finansiering sker via särtaxa. 

3. anslutning ska ske inom fem år från att inkopplingspunkten är ansluten. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Ägaren till fastigheten Upperud 9:9 har efterfrågat kommunalt VA.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen har sedan 12 augusti 2014 haft uppdrag att utreda 
förutsättningarna för kommunalt VA i Upperud med omnejd. VA-enheten har 
utarbetat ett förslag för kommunalt VA i området Upperud, Linddalen och Bäcken. 
Ledningsrätt är ansökt och arbete i vatten är beviljat om ledningsrätten går 
igenom.  

I arbetet med VA-planen har en grundlig genomgång gjorts av eventuella nya 
verksamhetsområden inom kommunen, bland annat har kontakt hållits med 
Länsstyrelsen. Upperud pekas i detta arbete ut som ett paragraf 6-område enligt 
vattentjänstlagen, tillsammans med bland annat Östra Järn och Köpmannebro, där 
de två andra nämnda områdena har lika stort eller större behov av att bli 
verksamhetsområde. Plan för dessa andra områden bearbetas i den kommande  
VA-planen 

I dag har 25 fastigheter i området kommunalt vatten utan att det i dag är ett 
verksamhetsområde. Det nya förslaget är att förse alla fastigheter i området med 
kommunalt vatten och spillvattenledningar.  

Finansieringen av det nya verksamhetsområdet kan ske antingen via särtaxa eller 
en investering av VA-kollektivet och kommer då belasta brukningsavgifterna i  
VA-kollektivet. Kostnaden för Upperudsprojektet är budgeterad till 8,4 Mnkr. 

En anslutningsavgift för både vatten och spill med särtaxa för en normal villa blir 
199 470 kronor. Motsvarande anslutningskostnad med normaltaxa för en normal 
villa är 129 044 kronor. 

Särtaxa ska användas om: 
 Kostnaderna avviker beaktansvärt jämfört med andra områden 

 Avvikelsen beror på särförhållandenkopplat till området 

VA-enhetens bedömning är att båda kriterierna för särtaxa är uppfyllda 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 

• Förslag till kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp (VA) för 
Upperud. 

• Karta. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att 

1. inrätta ett kommunalt verksamhetsområde för vatten och spillvattenavlopp  
(VA) för Upperud enligt föreliggande förslag. 

2. finansiering sker via särtaxa. 

3. anslutning ska ske inom fem år från att inkopplingspunkten är ansluten. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 119 
 
Presentation av ny socialchef 
 
Sammanfattning av ärendet 

Roger Granat som började som ny socialchef i Melleruds kommun den  
20 mars 2017 presenterar sig och sin bakgrund. 

Kommunstyrelsens ordförande hälsar Roger välkommen till kommunen. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 120 Dnr KS 2016/207.013   
 
Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 
(SoL) och lag om service till funktionshindrade (LSS) –  
kvartal 4/2016 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom  
tre månader (kvartal 4/2016).  
 
Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden ska anmäla gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader 
från beslutsdatum till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rapporteringen 
avser också avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre 
månader från datum för avbrott. Rapporteringen till IVO sker kvartalsvis. 

För fjärde kvartalet 2016 har sex nya ej verkställda beslut inrapporterats till IVO. 
Fyra beslut avsåg särskilt boende och två beslut kontaktperson enligt socialtjänst-
lagen. Fem av dessa är också avslutade under denna rapportperiod. Det som 
kvarstår är ett beslut kontaktperson. Ett ärende, från tidigare, har avslutats under 
2016 sista kvartal. 
 
Beslutsunderlag 

• Socialnämndens beslut 2017-02-28, § 15, med tjänsteskrivelse.  
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej 
verkställda beslut inom tre månader (kvartal 4/2016). 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 121 Dnr KS 2017/76.001   
 
Yttrande över Genomlysning/kartläggning av Fyrbodals 
kommunalförbund 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att Melleruds kommun avger följande synpunkter: 

1. Medlemsavgiften ska utformas så att de prioriterade områdena nedan kan 
hanteras på ett framgångsrikt sätt och är beredd att tillstyrka en höjning av 
medlemsavgiften med 5-6 kr per invånare och med en indexhöjning från och 
med 2018.  

2. Kommunalförbundets arbete ska i första hand koncentreras till: 

• Infrastruktur och kollektivtrafik. 
• Hälso- och sjukvård. 
• Skapa fungerande samverkan mellan VGR och kommunerna genom avtal 

eller överenskommelse. 
• Delregional plan för inspel till regionen och nationell plan. 
• Samordna statliga satsningar.   
• Utbildning. 

- Arbetet med utbildningsfrågor ses som särskilt viktigt då det för en liten 
kommun är svårt att ensam svara för den egna framtida kompetens-
försörjningen, speciellt kring de utbildningar som kan skapas inom Komvux 
och yrkesgymnasium. En samverkan med de övriga kommunerna i Fyrbodal 
är också nödvändig för att vi fortsatt ska kunna arbeta med gemensam 
antagning till våra gymnasieskolor och möjligheten till frisök och till vårt 
Komvux. Möjligheten att ta del av nationella satsningar inom utbildnings-
området ökar också genom samverkan inom Fyrbodal.  

3. Inom ramen för tillväxtmedel som VG-regionen och Fyrbodals kommunal-
förbund gemensamt avsätter ska arbetet koncentreras till:  

• Innovatum teknikpark  
• Nyföretagande  
• Affärsdriven miljöutveckling  
• Etableringsservice Position väst  
• Strukturbild Fyrbodal  
• Kunskapsakademin Väst 

Ställa sig positiv till att del av tillväxtmedlen kan användas till projekt där inte 
alla kommuner deltar.  

Insatser/projekt som inte ryms inom Fyrbodals prioriterade områden ska fullt ut 
finansieras av de kommuner som deltar i insatsen/projektet och att dessa 
insatser administreras av deltagande kommuner. 

Samtliga nya projekt ska fullt ut finansiera sina kostnader inklusive del av 
overhead och andra gemensamma kostnader. 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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4. Nya projekt noggrant prövas av direktionen/förbundsdirektören innan de 
godkänns. 

I övrigt ställer sig Melleruds kommun bakom det förslag som framarbetats av 
förbundsdirektören och kommundirektörerna. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Direktionen för Fyrbodals kommunalförbund beslutade den 17 mars 2016 att ge 
förbundsdirektören i uppdrag att genomföra en genomlysning/kartläggning av 
förbundet. 

Målet med genomlysningen/kartläggningen har varit att 

• Öka tydligheten om de uppdrag som idag ligger hos Fyrbodals 
kommunalförbund. 

• Kommunicera kommunalförbundets uppdrag, roll och organisation för  
eventuella prioriteringar och för att kunna motivera en eventuell höjning av 
medlemsavgiften. 

• Ta fram alternativa scenarier kring nivån på framtida medlemsavgift och 
konsekvenser av de olika alternativen. 

Fyrbodals kommunalförbund har den 9 februari 2017 remitterat genomförd 
genomlysning/kartläggning av Fyrbodals kommunalförbund till medlems-
kommunerna för synpunkter på prioriteringar vad kommunalförbundet ska  
arbeta med och vad kommunerna är beredda att betala i medlemsavgift.  

Arbetsutskottet beslutade den 21 februari 2017, § 84, att skicka ut remiss-
handlingarna till samtliga partigrupper för synpunkter och ta upp ärendet till  
en workshop vid kommunstyrelsens sammanträde den 8 mars 2017. 

I samband med kommunstyrelsens möte genomförs en workshop där frågorna  
i genomlysningen/kartläggningen diskuteras. 

Kommunstyrelsen beslutade den 8 mars 2017, § 46, att överlämna till arbets-
utskottet att besvara remissfrågorna i genomlysning/kartläggning av Fyrbodals 
kommunalförbund i enlighet med förda diskussioner och synpunkter som framförts 
vid kommunstyrelsens sammanträde. 
 
Beslutsunderlag 

• Missiv 2017-02-09 
• Genomlysning Fyrbodals kommunalförbund 
• Kommunchefernas förslag 
• Förbundsdirektörens konsekvensbeskrivning 
• Tidplan för den fortsatta processen  
• Arbetsutskottets beslut 2017-02-21, § 84. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att avge följande synpunkter: 

1. Medlemsavgiften ska utformas så att de prioriterade områdena nedan kan 
hanteras på ett framgångsrikt sätt och är beredd att tillstyrka en höjning av 
medlemsavgiften med 5-6 kr per invånare och med en indexhöjning från och 
med 2018.  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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2. Kommunalförbundets arbete ska i första hand koncentreras till: 

• Infrastruktur och kollektivtrafik. 
• Hälso- och sjukvård. 
• Skapa fungerande samverkan mellan VGR och kommunerna genom avtal 

eller överenskommelse. 
• Delregional plan för inspel till regionen och nationell plan. 
• Samordna statliga satsningar.   
• Utbildning. 

- Arbetet med utbildningsfrågor ses som särskilt viktigt då det för en liten 
kommun är svårt att ensam svara för den egna framtida kompetens-
försörjningen, speciellt kring de utbildningar som kan skapas inom Komvux 
och yrkesgymnasium. En samverkan med de övriga kommunerna i Fyrbodal 
är också nödvändig för att vi fortsatt ska kunna arbeta med gemensam 
antagning till våra gymnasieskolor och möjligheten till frisök  
och till vårt Komvux. Möjligheten att ta del av nationella satsningar inom 
utbildningsområdet ökar också genom samverkan inom Fyrbodal.  

3. Inom ramen för tillväxtmedelen som VG-regionen och Fyrbodals kommunal-
förbund gemensamt avsätter ska arbetet koncentreras till:  

• Innovatum teknikpark  
• Nyföretagande  
• Affärsdriven miljöutveckling  
• Etableringsservice position väst  
• Strukturbild Fyrbodal  
• Kunskapsakademin Väst 

Ställa sig positiv till att del av tillväxtmedlen kan användas till projekt där inte 
alla kommuner deltar.  

Insatser/projekt som inte ryms inom Fyrbodals prioriterade områden ska fullt ut 
finansieras av de kommuner som deltar i insatsen/projektet och att dessa 
insatser administreras av deltagande kommuner. 

Samtliga nya projekt ska fullt ut finansiera sina kostnader inklusive del av 
overhead och andra gemensamma kostnader. 

4. Nya projekt noggrant prövas av direktionen/förbundsdirektören innan de 
godkänns. 

I övrigt ställer sig Melleruds kommun bakom det förslag som framarbetats av 
förbundsdirektören och kommuncheferna. 
 
Beslutsgång 

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

Fyrbodals kommunalförbund  
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 122    
 
Kultur- och fritidsfrågor  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och fritidsutvecklaren redogör för aktuella kultur- och fritidsfrågor: 

• Eritreansk förening 
En eritreansk förening har startats. Sen tidigare finns en afgansk förening och en 
syriansk förening i kommunen.  

• SM i kickboxning 
Svenska mästerskapet i kickboxning kommer att arrangeras i Mellerud  
den 20 maj 2017. 

• Dalslands Marathon 
Dalslands Marathon arrangeras för fjärde året den 22 april med start och mål  
på Håvåsen IP. 

• Dalslands litteraturdag 
Den 17 juni anordnas Dalslands litteraturdag i Dalsland Center i Håverud. En 
inventering av dalslandsförfattare har sammanställts i en bok som kommer att 
presenteras vid detta tillfälle. 

• Musik i Dalsland Center 
27 av 31 dagar är fullbokade. 

• Arenaveckan 
Arenaveckans tema är Dåtid, nutid och framtid. Arrangeras 16-24 september. 

• Earth Hour 
Earth Hour-konsert i Kulturbruket den 25 mars. Årets tema är "Sånger på 
svenska" där sånger blandas med instrumentalmusik och diktläsning. 

• Kanalyran 
Kultur- och fritidsutvecklaren rapporterar om planeringen av årets Kanalyra den 
30 juni- 2 juli 2017. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 123 Dnr KS 2017/110.436   
 
Yttrande över samrådsremiss enligt miljöbalken - Bergtäkten 
Gatan, Örs-Eriksbyn 1:53  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att Melleruds kommun  

1. ställer sig bakom Länsstyrelsens meddelande daterat 8 mars 2017 där 
verksamheten antas medföra betydande miljöpåverkan.  

2. Förväntar sig att få lämna synpunkter på ansökan och tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning när det bli aktuellt. 

 
Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av Svevia AB har WSP Environmental översänt ett underlag för samråd 
enligt miljöbalken avseende ansökan om tillstånd till fortsatt täkt av berg på  
Gatan, Örs-Eriksbyn 1:53 i Melleruds kommun.  

Den planerade ansökan omfattar täkt av 7 miljoner ton med ett genomsnittligt 
uttag av cirka 200 000 ton per år. Det maximala uttaget under ett och samma år 
bedöms uppgå till 300 000 ton. Därutöver omfattar den planerade verksamheten 
sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra jordarter. Svevia avser  
även att årligen ta emot, mellanlagra, bearbeta och återvinna material i form av 
schaktmassor och entreprenadberg. Vidare kommer även schaktmassor att tas in 
för anläggningsändamål.  

Som en del i samrådet önskar vi få del av era synpunkter på den planerade 
verksamheten och vilka miljöeffekter som behöver beaktas vid framtagande av 
miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) samt om det finns riskfaktorer i omgivningen. 
Riskfaktorer kan till exempel vara hantering av brandfarliga eller explosiva 
kemikalier i närheten av täktområdet. Samrådet syftar till att samla in relevanta 
uppgifter som sedan kommer ligga till grund för den planerade ansökan och dess 
tillhörande MKB. 

Kommunens synpunkter ska ha inkommit senast den 23 mars 2017. 

Arbetsutskottet beslutade den 7 mars 2017, § 96, att ge Dalslands miljö- och 
energikontor i uppdrag att för Melleruds kommuns räkning ta fram ett förslag till 
samrådsyttrande enligt miljöbalken för berg- täkten Gatan, Örs-Eriksbyn 1:53. 
Redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 21 mars 2017. 
 
Beslutsunderlag 

• Samrådsremisshandlingar. 
• Arbetsutskottets beslut 2017-03-07, § 96. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att Melleruds kommun 

1. ställer sig bakom Länsstyrelsens meddelande daterat 8 mars 2017 där 
verksamheten antas medföra betydande miljöpåverkan.  

2. Förväntar sig att få lämna synpunkter på ansökan och tillhörande  
miljökonsekvensbeskrivning när det bli aktuellt. 

 
Beslutsgång 

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

WSP Environmental   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 124  
   
Aktuella frågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Problem med störande fåglar 
Renhållning- och förrådschef informerar om kommunens planerade  
avskjutning av kajor i centrala Mellerud. 

• Kroppefjälls asylboende 
Kommunchefen informerar om ägarnas till Kroppefjälls asylboende planer på 
ombyggnad av anläggningen till bostäder för asylsökande/nyanlända.  

• Tomtförsäljning 
Samhällsbyggnadschefen informerar om förfrågan angående option på köp  
av tomter. 

• IVO:s föreläggande på grund av brister i handläggning i ärenden  
som gäller barn 
Socialchefen, kommunchefen, ordförande och ledamöterna diskuterar  
Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) föreläggande. 

• Kommunal industrimark 
Kommunchefen redogör för förfrågningar från intressenter om köp av 
industrimark på Västerråda. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 125    
 
Rapporter 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen rapporterar från samman- 
träden m.m: 

• Dalslands Filmfestival 
Ordförande rapporterar från Dalslands Filmfestivals arrangemang.  

• Fyrbodals kommunalförbunds direktionsmöte 
Ordförande rapporterar från Fyrbodals kommunalförbunds direktionsmöte. 

• Nuntorp lantbruksgymnasium 
Daniel Jensen (KD) rapporterar från pågående arbete med ett framtida Nuntorp. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 126 Dnr KS 2017/163.119   
 
Val av ombud och ombudsersättare till årsmöte i föreningen 
Fiskeområde Vänern 2017-2018 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att Melleruds kommun utser Morgan E Andersson (C)  
till ombud och Roland Björndahl (M) till ersättare för ombud till Fiskeområde  
Vänern årsmöten 2017-2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Föreningen Fiskeområde Vänern håller årsmöte den 3 april 2017. 
Medlemskommunerna ska därför utse ombud till stämman.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att Melleruds kommun utser 
Morgan E Andersson (C) till ombud och Roland Björndahl (M) till ersättare för 
ombud till Fiskeområde Vänern årsmöten 2017-2018. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

Beslutet skickas till 

Föreningen Fiskeområde Vänern  
Morgan E Andersson  
Roland Björndahl 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 127    
 
Företagsbesök/studiebesök  
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens arbetsutskott gör ett återbesök i Team Sportia i Mellerud efter 
genomförd ombyggnad/renovering av butiken och besöker affären Lilla Bus för att 
informera sig om företagets verksamhet och framtidsplaner. Därefter besöker 
arbetsutskottet det nyrenoverade Tingshuset. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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