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§ 107  Dnr KS 2018/185.730 
 
Svar på remissen Översyn av grundskyddet för pensionärer – 
inriktning för ett nytt grundskydd (Ds 2018:8) 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun inte har något att erinra mot 
föreslagen reform och utrett förslag om förändrat grundskydd för pensionärer.  

Sammanfattning av ärendet 
Melleruds kommun är remissinstans och är inbjudna att lämna synpunkter på 
utredningen och föreslagen förändring av grundskyddet för pensionärer. Orsaken 
till utredningen beskrivs på följande vis i remissen. 

En långvarig period av reallönetillväxt som har lett till att omfattningen av 
grundskyddet successivt minskat i förhållande till medianinkomsten i samhället. Det 
fanns därför ett behov av att analysera utvecklingen och överväga behovet av 
förändringar i grundskyddet. 
 
Beslutsunderlag 

• Remisshandlingar - 
http://www.regeringen.se/494697/contentassets/e990cd56d4094b1ca7d8b6317
596c5cc/oversyn-av-grundskydedet-for-pensionarer-inriktning-for-ett-nytt-
grundskydd-ds2018_8.pdf  

• Förslag till remissvar.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-05-22, § 205. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun inte har något att erinra mot 
föreslagen reform och utrett förslag om förändrat grundskydd för pensionärer. 
 
Beslutsgång 

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

Regeringskansliet/Socialdepartementet 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 108 Dnr KS 2018/335.042 
 
Dalslands miljö- och energiförbund, bokslut 2017 och 
revisionsberättelse  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen  
för Dalslands miljö- och energiförbund samt de enskilda förtroendevalda  
i detta organ ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Dalslands miljö- och energiförbund har översänt bokslut för 2017.  

Verksamheten uppvisar ett positivt resultat med 4 229 tkr. Budgeterat resultat. 
var minus 231 tkr. 
 
Beslutsunderlag 

• Dalslands miljö- och energiförbund bokslut och revisionsberättelse 2017. 
• Dalslands miljö- och energinämnd beslut 2018-03-22, § 17. 
• Dalslands miljö- och energiförbund beslut 2018-04-12, § 6. 
• Arbetsutskottets beslut 2018-05-22, § 200. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen  
för Dalslands miljö- och energiförbund samt de enskilda förtroendevalda  
i detta organ ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 109 Dnr KS 2018/329.041 
 
Dalslands miljö- och energiförbund/nämnd - budget 2019 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Dalslands miljö- och energiförbunds/ 
nämnds budget för 2019 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Dalslands miljö- och energiförbunds direktion har den 12 april 2018, § 8, 
rekommenderat medlemskommunerna att kommunbidragen för 2018 ka uppgå  
till 11,250 Mnkr i enlighet med Dalslands miljö- och energinämnds analys och 
konsekvensbeskrivning. Direktionen ser det som angeläget med 
budgetförutsättningar som är tydliga och transperanta för både förbundet och 
kommunerna. Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) kan därvid vara  
en lämplig utgångspunkt för fortsatt budgetarbete. 
 
Beslutsunderlag 

• Förbundschefens tjänsteskrivelse 2018-03-13. 
• Dalslands miljö- och energinämnd beslut 2018-03-22, § 19. 
• Dalslands miljö- och energiförbund beslut 2018-04-12, § 8.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-05-22, § 202. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Dalslands miljö- och energiförbunds/ 
nämnds budget för 2019 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 110 Dnr KS 2018/331.041 
 
Dalslands miljö- och energinämnds taxor 2019 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun antar Dalslands miljö-  
och energinämnds taxor och avgifter för 2019 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Dalslands energi- och miljönämnd har den 12 april 2018, § 9, 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 

• Dalslands miljö- och energinämnd beslut 2018-03-22, § 20. 
• Dalslands miljö- och energiförbund beslut 2018-04-12, § 9. 
• Grundtaxa MB 2019 
• Grundtaxa MB bilaga 1 
• Grundtaxa MB bilaga 2 
• Grundtaxa MB bilaga 3 
• Taxa Offentlig kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen 2019 
• Taxa Tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer 2019 
• Taxa enligt strålskyddslagen (solarier) 2019  
• Jämförelse avgifter inför 2019.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-05-22, § 201. 
 
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 2019 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 111  Dnr KS 2017/730.167 
 
Informationssäkerhetsprogram 2020, redovisning av ansökan 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ansökan till Informationssäkerhets- 
program 2020 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den 30 november 2017 beslutade Fyrbodals kommunalförbund att rekommendera 
medlemskommunerna att fortsätta sitt arbete inom informationssäkerhetsområdet 
och ta stöd av Digitaliseringsrådets insatser i Informationssäkerhetsprogram 2020. 

Informationssäkerhetsprogrammet 2020 ligger i linje med de behov som Melleruds 
kommun har inom informationssäkerhetsarbetet. 

Arbetsutskottet beslutade den 23 januari 2018, § 37, att  

1. ge kommunchefen i uppdrag att utse en informationssäkerhetssamordnare.  

2. ta fram en ansökan för hur Melleruds kommun kan genomföra programmet. 

3. ansökan ska redovisas vid arbetsutskottets sammanträde den 22 maj 2018. 
 
Beslutsunderlag 

• Skrivelse från Fyrbodals kommunalförbund inkommen den 19 december 2017. 
• Riktlinjer för Informationssäkerhetsprogram 2020, Västra Götalandsregionen 

2017-10-10. 
• Arbetsutskottets beslut 2018-01-23, § 37. 
• Förslag till ansökan till informationssäkerhetsprogram 2020.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-05-22, § 200. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ansökan till Informationssäkerhets- 
program 2020 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

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

Administrative chefen 
Fyrbodals kommunalförbund 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 112    
 
Integrations- och arbetsmarknadsfrågor 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

T.f. socialchefen, kultur- och utbildningschefen, administrative chefen och 
ekonomichefen samt kommunchefen informerar om aktuella integrations-  
och arbetsmarknadsfrågor: 

• Arbetsmarknadsenhetens verksamhet 
Administrative chefen redovisar aktuell statistik från arbetsmarknadsenhetens 
verksamhet vad gäller flöden, åldersfördelning och tid i insats vid avslut. Vidare 
redovisas myndighetssamverkan vid anvisningar samt aktuella projekt. 

• Kultur- och utbildningsförvaltningens verksamhet 
Kultur- och utbildningschefen redovisar resultatet av elevenkät 2018 (årskurs 3 
till och med vuxenutbildningen). Varje skola ska ta fram en handlingsplan utifrån 
resultatet. Vidare informeras om situationen när det gäller de ensamkommande, 
SFI och vuxenutbildningen. Eventuellt samarbete mellan Lärcentra. 

• Socialförvaltningens verksamhet 
T.f. socialchefen informerar om arbetsintegrerad integration i inom vård och 
omsorg.  

 
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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§ 113 Dnr KS 2018/297.042 
 
Prognos 1/2018 – förslag på kostnadssänkande/ 
intäktsökande åtgärder 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Första prognosen för 2018 visar ett positivt resultat på 14,5 Mnkr. Verksam- 
heternas nettokostnader redovisar sammantaget ett resultat som är 8,9 Mnkr 
sämre än årets budget. Skatt och bidrag är 4,8 Mnkr bättre än budget.  
Finansnettot beräknas bli ca 1,5 Mnkr bättre än budget. Redovisning av 
förskotterade statsbidrag för flyktingverksamheten som ska användas till 
investeringar har förbättrat resultatet med 8,7 mnkr. 

Arbetsutskottet beslutade den 8 maj 2018, § 182, att  

1. varje styrelse/nämnd får i uppdrag att föreslå kostnadssänkande/intäktsökande 
åtgärder. Redovisning ska ske vid arbetsutskottets och kommunstyrelsens 
sammanträden den 5 juni 2018. 

2. socialnämnden får i uppdrag att redovisa plan för kostnadsanpassning  
2018-2019. 

Ekonomichefen, t.f. socialchefen, kultur- och utbildningschefen och samhälls-
byggnadschefen informerar om pågående arbete och presenterar förslag på 
kostnadssänkande/intäktsökande åtgärder. 
 
Beslutsunderlag 

• Prognos 1/2018. 
• Arbetsutskottets beslut 2018-05-08, § 182. 
• Byggnadsnämndens beslut 2018-05-23, § 92. 
• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2018-05-23, § 52. 
• Socialnämndens beslut 2018-05-30, § 81. 
 
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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§ 114 Dnr KS 2018/343.041   
 
Skattesats för Melleruds kommun 2019 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer oförändrad skattesats för år 2019 med  
22:60 kronor per skattekrona enligt föreliggande förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt 11 kap. § 8 i kommunallagen ska skattesatsen fastställas av kommun- 
fullmäktige före oktober månads utgång. De år då val av fullmäktige  
har förrättats i hela landet ska budgeten fastställas av det nyvalda fullmäktige. 

Det framtagna förslaget till budget 2019 innehåller förslag till oförändrad  
kommunal skattesats med 22:60 kronor per skattekrona. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till budget för 2019 och plan 2020-2021.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-05-22, § 222. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige fastställer oförändrad skattesats för år 2019 med  
22:60 kronor per skattekrona enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
 
 
 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 115 Dnr KS 2018/76.041   
 
Budget 2019, plan 2020-2021 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa budget 2019 med föreslagna finansiella mål och inriktningsmål. 

2. fastställa verksamhetsplan för 2020-2021. 
 
Reservationer 

Ulf Rexefjord (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Pål Magnusson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt 11 kap. § 10 i kommunallagen ska budgeten fastställas av kommunfull- 
mäktige före november månads utgång.  De år då val av fullmäktige har förrättats 
i hela landet ska budgeten fastställas av det nyvalda fullmäktige. 

Beslutsunderlag 

• Förslag till budget för 2019 och plan 2020-2021.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-05-22, § 223. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa budget 2019 med föreslagna finansiella mål och inriktningsmål.  

2. fastställa verksamhetsplan för 2020-2021. 
 
Pål Magnussen (V): Kommunfullmäktige beslutar att göra följande tillägg/ 
ändring i budget 2019: 

1. ta bort avgiften till musikskolan (500 tkr). 
2. införa ett industritekniskt program på Dahlstiernska gymnasiet (2 Mnkr). 
3. anställa sommarjobbssamordnare (2 Mnkr). 
4. kommunen ska bli en attraktivare arbetsgivare genom att t.ex. avskaffa  

allmän visstidsanställning (2 Mnkr). 
5. Finansiering sker genom att de ökade kostnaderna tas av kommunens resultat. 

 
Beslutsgång 1 

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

Beslutsgång 2 

Ordförande frågar därefter på Pål Magnussens tilläggsförslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår dessa förslag. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 116 Dnr KS 2018/344.041   
 
Investeringsbudget 2019, plan 2020-2021 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa investeringsbudget för 2019.  

2. fastställa investeringsplan för 2020-2021. 
 
Reservation 

Pål Magnusson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt 11 kap. § 10 i kommunallagen ska investeringsbudgeten fastställas av 
kommunfullmäktige före november månads utgång.  De år då val av fullmäktige 
har förrättats i hela landet ska investeringsbudgeten fastställas av det nyvalda 
fullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till investeringsbudget 2019 samt plan 2020-2021.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-05-22, § 224. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa investeringsbudget för 2019.  

2. fastställa investeringsplan för 2020-2021. 
 
Pål Magnussen (V): Kommunfullmäktige beslutar att påbörja ett gatubelysnings-
projekt (2 Mnkr). Finansiering sker genom att kostnaden tas av kommunens 
resultat. 
 
Beslutsgång 1 

Ordförande frågar först på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 2 

Ordförande frågar därefter på Pål Magnussens tilläggsförslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår detta förslag. 

  
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 117 Dnr KS 2018/345.045   
 
Borgensram och låneram 2019 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. för 2019, såsom för egen skuld, ingå borgen för AB Melleruds Bostäders 
låneförpliktelser upp till ett högsta belopp på 190 Mnkr jämte därpå löpande 
kostnader. 

2. den ingående låneskulden per den 31 december 2018 utökas med 110 Mnkr  
för att därefter uppgå till 280 Mnkr. 

 
Sammanfattning av ärendet 

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

• Förslag till budget för 2019 och plan 2020-2021.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-05-22, § 225. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. för 2019, såsom för egen skuld, ingå borgen för AB Melleruds Bostäders 
låneförpliktelser upp till ett högsta belopp på 190 Mnkr jämte därpå löpande 
kostnader. 

2. den ingående låneskulden per den 31 december 2018 utökas med 110 Mnkr  
för att därefter uppgå till 280 Mnkr. 

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 118 Dnr KS 2018/336.041 
 
Fyrbodals kommunalförbund, årsredovisning och 
förvaltningsberättelse för 2017 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att förbundsdirektionen i Fyrbodals kommunal- 
förbund beviljas ansvarsfrihet för verksamheten för år 2017. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Direktionen för Fyrbodals kommunalförbund har överlämnat en årsredovisning för 
2017 som utförligt beskriver det gångna årets verksamhet och ekonomiska utfall. 
Resultatet uppgår till +/-0 jämfört med föregående års resultat på -829 tkr.  

Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 

• Årsredovisning samt revisionsberättelse för 2017.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-05-22, § 226. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att förbundsdirektionen i Fyrbodals kommunal- 
förbund beviljas ansvarsfrihet för verksamheten för år 2017. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsen 2018-06-05 15
  
 
 
 
 
 

§ 119 Dnr KS 2018/242.425 
 
Svar på remissen Trafikverkets åtgärdsprogram för 
omgivningsbuller 2019-2023 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun har inget att invända vad 
gäller Trafikverkets åtgärdsprogram för omgivningsbuller 2019-2023. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Trafikverket har skickat ut sitt åtgärdsprogram för omgivningsbuller på 
remiss. Åtgärdsprogrammet är upprättat i enlighet med Förordning 
(2004:675) om omgivningsbuller. 
 
Åtgärdsprogrammet omfattar även statliga vägar och järnvägar utanför de 
sträckor och kommuner som omfattas av förordningen. Åtgärdsprogrammet 
behandlar även vibrationsstörningar. 

Synpunkter på förslaget ska ha kommit in till Trafikverket senast 5 juni 
2018.  
 
Beslutsunderlag 

• Trafikverkets åtgärdsprogram för omgivningsbuller, 2019-2023 
• Kommunstyrelseförvaltningens förslag till remissvar.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-05-22, § 228. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun har inget att invända vad 
gäller Trafikverkets åtgärdsprogram för omgivningsbuller 2019-2023. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 

Beslutet skickas till 

Trafikverket 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 120 Dnr KS 2015/608.286 
 
Byggnation av särskilt boende på Ängenäs i Mellerud – 
redovisning av kostnadskalkyl 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen fortsatt uppdrag att 
färdigprojektera och uppföra det särskilda boendet på Ängenäs till en total- 
kostnad av 157 Mnkr. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 8 februari 2017, §18, att ge samhällsbyggnads-
chefen i uppdrag att upphandla entreprenör enligt modellen för utökad samverkan. 
Efter anbudsförfarande tilldelades Bertil Johansson i Mellerud Byggnads AB 
kontraktet. 

Representanter från samhällsbyggnadsförvältningen och socialförvaltningen har i 
samverkan med huvudentreprenör, konsulter och installationsunderentreprenörer 
tagit fram en systemhandling som entreprenörerna upprättat kalkyler utefter. 

Samverkansgruppen har nu kommit fram till en samlad kostnadsberäkning för 
projektet som presenteras. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen presenterar även de åtgärder som krävs i 
infrastruktur och omläggning av VA-ledningar inom området vid Ängenäs. 
 
Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att ge 
kommunstyrelsen fortsatt uppdrag att färdigprojektera och uppföra det  
särskilda boendet på Ängenäs till en totalkostnad av 157 Mnkr. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 121 Dnr KS 2017/619.555 
 
Svar på medborgarförslag om breddning och utjämning av 
sjösättningsrampen i Sunnanå Hamn vid hamnkrogen  
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bifalla medborgarförslaget i den del som avser 
restaurering av sjösättningsrampen och under förutsättning att medel kan  
beviljas i investeringsbudget. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Christian Karlsson, Mellerud, föreslår i ett medborgarförslag den 27 oktober 2017  
att en breddning, utjämning och restaurering görs av sjösättningsrampen i 
Sunnanå vid hamnkrogen. 

Arbetsutskottet beslutade den5 december 2017, § 482, att ge samhälls-
byggnadschefen i uppdrag att utreda medborgarförslaget och lämna förslag till 
svar.  

Arbetsutskottet beslutade den 20 mars 2018, § 110, att återremittera ärendet  
för att ytterligare beredning utifrån förd diskussion.  
 
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag. 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens utredning. 
• Arbetsutskottets beslut 2018-03-20, § 110. 
• Reviderad utredning med bilder.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-05-08, § 187. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen beslutar att bifalla medborgarförslaget i den del som avser 
restaurering av sjösättningsrampen och under förutsättning att medel kan  
beviljas i investeringsbudget. 
 
Beslutsgång 

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

Christian Karlsson, Mellerud  
Samhällsbyggnadschefen 
Fastighetschefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 122 Dnr KS 2012/290.340 
 
Vatten- och avloppsplan (VA-plan) för Melleruds kommun 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Vatten- och avloppsplan (VA-plan)  
för Melleruds kommun enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsförvaltningens VA-enhet har fått i uppdrag att ta fram en  
VA-plan enligt Havs- och vatten-myndighetens (HaV) vägledning för VA-planer.  

Förslag till VA-plan har varit ute på tjänstemannaremiss. Arbetsutskottet  
beslutade den 6 mars 2018, § 77, att ge VA-chefen i uppdrag att skicka ut 
framtagen förslagshandling av Vatten- och avloppsplan (VA-plan) för Melleruds 
kommun på remiss. Remissen har skickats till Länsstyrelsen, Dalslandsmiljö- och 
energinämnd, Byggnadsnämnden, Melleruds Bostäder AB och Norra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund för yttrande.  
 
Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse med förslag till VA-plan med bilagor. 
• Bilaga 2 och Bilaga 2.1 har sekretess och finns för påseende hos på 

samhällsbyggnadsförvaltningens kansli.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-05-22, § 234. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Vatten- och avloppsplan (VA-plan)  
för Melleruds kommun enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

 
 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 123 Dnr KS 2017/616.052 
 
Slutredovisning av projekt Parkering Resecentrum 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av projekt Parkering 
Resecentrum och avslutar ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 20 november 2017, § 447, att ge samhälls-
byggnadschefen i uppdrag att starta projektet Parkering Resecentrum och lämna  
en slutredovisning när projektet är slutfört. 

Projektet finansierades genom en omfördelning av 80 tkr från projekt Reparation  
av kaj vid Dalsland center och 170 tkr från projekt Tekniskt övergripande. 

Projektet pågick från den 6 november till den 31 december 2017. 

Projektet har utförts enligt plan och parkeringen har utökats med 16 nya 
parkeringsplatser. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2017-11-20, § 447. 
• Slutredovisning.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-05-22, § 208. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av projekt Parkering 
Resecentrum och avslutar ärendet. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 124 Dnr KS 2017/541.056 
 
Slutredovisning av projekt Upprustning av kontorslokaler  
för Gata/Park 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisningen av projekt Upprustning av 
kontorslokaler för Gata/Park och avslutar ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 11 oktober 2017, § 153, att ge samhällsbyggnads-
chefen i uppdrag att starta projektet Upprustning av kontorslokaler för Gata/Park 
och lämna en slutredovisning när projektet är slutfört. 

Befintliga lokaler har rustats upp med nya ytskikt samt delats av för ett separat 
kontor för enhetschef Gata/Park. Ny möbler har köpts in för tre stycken 
arbetsplatser samt konferensmöbler. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2017-10-11, § 153. 
• Slutredovisning.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-05-22, § 209. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisningen av projekt Upprustning av 
kontorslokaler för Gata/Park och avslutar ärendet. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschefen Gata/park 
Ekonom samhällsbyggnasförvaltningen 
 
 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 125  Dnr KS 2016/540.057 
 
Slutredovisning av projekt Köp av skolmoduler förr klassrum 
till Nordalsskolan  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av projekt Köp av skolmoduler 
förr klassrum till Nordalsskolan och avslutar ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 25 januari 2018, § 3, att ge samhällsbyggnads-
chefen i uppdrag att genomföra projektet Köp av skolmoduler förr klassrum till 
Nordalsskolan och lämna en slutredovisning när projektet är slutfört. 

Projektet finansierades genom en omfördelning ab investeringsbudget för 2017 
med 4,7 Mnkr. 

Skolmodulen har uppförts enligt plan med mycket lyckat resultat och tillfört 
Nordalsskolan två klassrum för vardera 30 elever samt två grupprum. Projektet har 
dragit över med 43 tkr vilket främst beror på extra kostnader i samband med 
utbyggnad av nätverk och brandlarmsinstallation. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2018-01-25, § 3. 
• Slutredovisning.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-05-22, § 216. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av projekt Köp av skolmoduler 
förr klassrum till Nordalsskolan och avslutar ärendet. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 126   
 
Redovisning av öppna ärenden 2018-05-28 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

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 2018-05-28. 
• Öppna ärenden samhällsbyggnadsförvaltningen 2018-05-28.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-05-22, § 218. 
 
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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§ 127   
 
Återrapportering av verkställda beslut inom kommun-
styrelsens verksamhetsområde 2017-11-01--2018-05-28 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

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

• Verkställda beslut kommunstyrelseförvaltningen 2017-11-01--2018-05-15. 
• Verkställda beslut samhällsbyggnadsförvaltningen 2017-11-01--2018-05-15.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-05-22, § 219. 
 
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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§ 128 Dnr KS 2017/691.425 
 
Svar på medborgarförslag om förbud av raketer och smällare 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 

1. anse medborgarförslaget som besvarat. 

2. ge kommunstyrelsen i uppdrag att föreslå hur avsnittet om fyrverkerier och 
andra pyrotekniska varor kan förtydligas i Allmänna ordningsföreskrifter för 
Melleruds kommun. 

3. Melleruds kommun inte ska bevilja medel för raketer. 

Sammanfattning av ärendet 

Annica Knudsen, Mellerud, föreslår i ett medborgarförslag den 4 december 2017  
att kommunen inför förbud mot raketer och smällare för alla djurs skull. 
Enligt ordningslagen får inte pyrotekniska varor användas utan tillstånd av 
Polismyndigheten. Kommunen får meddela ytterligare föreskrifter. 

I Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Melleruds kommun behandlas fyrverkerier 
och andra pyrotekniska varor. I dagsläget finns risk att nämnda avsnitt uppfattas 
som otydligt. För att hjälpa medborgare och besökare att göra rätt kan det vara 
skäligt att förtydliga avsnittet om fyrverkerier och pyrotekniska varor i kommunens 
allmänna lokala ordningsföreskrifter. 

Som parentes kan nämnas att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
arbetar för att införa krav på utbildning och tillstånd för användning av den 
specifika typen av fyrverkerier, raket med styrpinne. Kravet kommer att gälla 
privata personer. 

 
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag 
• Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Melleruds kommun. 
• Kommunstyrelseförvaltningens förslag på svar. 
• Arbetsutskottets beslut 2018-05-08, § 191. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen beslutar att 

1. anse medborgarförslaget som besvarat. 

2. ge kommunstyrelsen i uppdrag att föreslå hur avsnittet om fyrverkerier och 
andra pyrotekniska varor kan förtydligas i Allmänna ordningsföreskrifter för 
Melleruds kommun. 

3. Melleruds kommun inte ska bevilja medel för raketer. 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsgång 

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

Annica Knudsen, Mellerud 
Kommunchefen 
 
   

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsen 2018-06-05 26
  
 
 
 
 
 

§ 129 Dnr KS 2017/441.434 
 
Svar på motion för att verka för avskaffande av "jaktmetoden" 
med utsättning av fåglar i syfte att skjuta dem 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att frågan ligger utom  
den kommunala kompetensen. 
 
Reservation 

Sofia Falander (MP) reserverar sig mot beslutet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Tony Johansson (MP) föreslår i en motion den 10 juli 2017 att kommunfullmäktige 
beslutar att Melleruds kommun aktivt ska verka för att avskaffa ”jaktmetoden”  
med utsättning av fåglar i syfte att skjuta dem. 

Frågan om utsättning av fåglar regleras bland annat av jaktlagstiftningen. 
Länsstyrelsen hanterar tillstånd enligt miljöbalken för anläggande av vilthägn  
så väl som tillstånd enligt jaktförordningen. Naturvårdsverket får utge föreskrifter 
inom området. 

Frågan anses därmed ligga utanför den kommunala kompetensen. Motionen bör 
därför avslås. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion 
• Kommunstyrelseförvaltningens förslag på svar.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-05-08, § 192. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att frågan ligger utom  
den kommunala kompetensen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 130 Dnr KS 2017/158.842 
 
Svar på motion om digitala ljustavlor vid Melleruds infarter 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen som besvarad med hänvisning till 
skyltgruppens arbete samt att det finns behov av att renovera eller ersätta befintlig 
skyltupphängning. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Daniel Jensen (KD) föreslår i en motion den 21 mars 2017 att kommunfullmäktige 
beslutar att Melleruds kommun investerar i digitala ljustavlor vid infarterna till 
köpingen, i första hand längs E45 och i andra hand infart Rv 166 samt erbjuda 
näringslivet att köpa reklamtid på dessa. 

Utredningen presenterar fyra alternativa förslag till svar på motionen med 
överväganden som de förtroendevalda får ta ställning till. 

Beslutsunderlag 

• Motion 
• Trafikverkets uppfattning om bildväxlande reklam intill vägar. 
• Kommunstyrelseförvaltningens förslag på svar.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-05-08, § 193. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen som besvarad med hänvisning till 
skyltgruppens arbete samt att det finns behov av att renovera eller ersätta befintlig 
skyltupphängning. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 131 Dnr KS 2017/157.106 
 
Svar på motion om att inrätta lantmäteritjänst i Mellerud 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Daniel Jensen (KD) föreslår i en motion den 20 mars 2017 att kommunfullmäktige 
beslutar att kommunen utreder möjligheten att inrätta en tjänst som lantmätare, 
antingen som en kombinationstjänst eller i samverkan med annan kommun. 

Enligt lagen (1995:1393) om kommunal lantmäterimyndighet får en kommun 
ansöka om att inrätta en kommunal lantmäterimyndighet. Kravet är att funktionen 
ska vara fristående, bestå av minst två tjänster, verka inom kommunens område 
samt ha ett informationssystem för utbyte med staten. 

Att inrätta enbart en tjänst som lantmäteriförrättare i kommunen är inte möjlig. 
Eftersom det finns krav på självständighet är det inte heller möjligt att kombinera 
tjänsten med andra uppdrag.  

Intresse för att söka gemensam lösning med Dalslandskommunerna har undersökts 
och anses inte föreligga i dagsläget. 

Av dessa skäl bör motionen avslås.  
 
Beslutsunderlag 

• Motion 
• Kommunal lantmäterimyndigheten, Lantmäteriet 
• Lag (1995:1393) om kommunal lantmäterimyndighet 
• Kommunstyrelseförvaltningens förslag på svar.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-05-08, § 194. 
  
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-19951393-om-kommunal-lantmaterimyndighet_sfs-1995-1393
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§ 132 Dnr KS 2018/324.003 
 
Revidering av förbundsordning och arbetsordning för 
Dalslands miljö- och energiförbund  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta ändringar i Dalslands miljö- och 
energiförbunds förbundsordning och arbetsordning enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Direktionen för Dalslands miljö- och energiförbund beslutade den 12 april 2018  
att föreslå ändringar av förbundsordningen till medlemskommunernas fullmäktige. 

Bakgrunden till revideringen av förbundsordningen och arbetsordningen är dels att 
tillsynen av vissa receptfria läkemedel har överlämnats till kommunerna och dels 
ändringar som avser nya laghänvisningar i den nya kommunallagen. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till ny förbundsordning med bilaga (arbetsordning). 
• Dalslands miljö- och energiförbund beslut 2018-04-12, § 4.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-05-22, § 231. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att anta ändringar i Dalslands miljö- och 
energiförbunds förbundsordning och arbetsordning enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

 
 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 133 Dnr KS 2018/307.003 
 
Begäran om ändring av stadgar för stiftelsen Dalslands  
kanals framtida bestånd  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige i Melleruds kommun beslutar att fastställa stadgar för  
stiftelsen Dalslands kanals framtida bestånd enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Då Kommunalförbundet Dalsland (kommunerna Åmål, Bengtsfors, Dals-Ed,  
Mellerud och Färgelanda) inte längre existerar, krävs en ändring av § 4 i  
stadgarna för Stiftelsen för Dalslands kanals framtida  bestånd. 

Vid stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånds styrelsemöte den 13 april 
2018, § 7, togs ett beslut om att begära ändring av stiftelsens stadgar där samtliga 
fem kommuner som ingick i Kommunalförbundet Dalsland ska ha en representant i 
styrelsen för Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd. 

Styrelsen beslutade då att enligt § 10 i stadgarna för stiftelsen Dalslands Kanals 
framtida bestånd skicka ut denna begäran om stadgeändring till samtliga stiftare  
för att få en enighet av minst 3/4. 

Efter stadgeändringen kommer §4 att lyda enligt följande: 

§ 4  Stiftelsens styrelse 

Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse som består av 10 ledamöter 
jämte 10 ersättare. 

Västra Götalandsregionen och Region Värmland utser vardera en ledamot. 
Kommunerna Vänersborg, Årjäng, Åmål, Bengtsfors, Dals-Ed, Mellerud och 
Färgelanda utser även de vardera en ledamot. Där jämte äger Dalslands Kanal AB 
rätt att utse en ledamot. 

Ledamöter och ersättare utses för samma mandatperiod som gäller vid kommunala 
val. 

Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande samt inom eller utom sig 
sekreterare och kassör. Vidare utser styrelsen representant i Dalslands kanal AB:s 
styrelse. 

Styrelsen ska ha sitt säte i Åmål, Västra Götalands län. 

Stiftelsen firmatecknas av den eller dem som styrelsen därtill utser. 

Styrelsen äger rätt att då så erfordras till sig adjungera personer för särskilda 
uppdrag. 

Styrelsen skall vid förvaltning av stiftelsens tillgångar tillse att dessa inbringade på 
fullt betryggande sätt. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 

• Styrelsens skrivelse 2018-04-20. 
• Protokoll från styrelsemöte 2018-04-13. 
• Nuvarande stadgar.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-05-22, § 232. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige i Melleruds kommun beslutar att fastställa stadgar för  
stiftelsen Dalslands kanals framtida bestånd enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 

 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 134 
   
Redovisning av delegeringsbeslut  
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har överlåtit viss beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande och 
tjänstemän enligt gällande delegeringsregler. Besluten ska anmälas till kommun-
styrelsen varje månad. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får 
ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot kan kommunstyrelsen 
återkalla delegering.  

Följande delegeringsbeslut redovisas vid dagens sammanträde: 
 
B - PERSONALÄRENDEN  
 
B 4 Tillsvidareanställningar  

4.2 Tillsvidareanställning förvaltningschef KSAU § 220/2018 
 
C - EKONOMIADMINISTRATIVA ÄRENDEN  
 
C 16 Ekonomiärenden  

16.3 Lån och placeringar § 1/2018   
 
H - MEDBORGARKONTORET  
 
H 27 Parkeringstillstånd 

27.1 Parkeringstillstånd §§ 8-9/2018 
 
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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§ 135  
   
Anmälan 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

• Finansiell rapport per 2018-04-30. Dnr KS 2018/111. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 23 maj 2018, § 83, att bevilja strand-
skyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskydds-
dispens för nybyggnad av två enbostadshus, etablering av tomtplats och 
nybyggnad av avloppsanläggning på fastigheten Ransberg 1:157 och 1:147. 
Dnr 2018.86.226. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 23 maj 2018, § 84, att bevilja strand-
skyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskydds-
dispens för rivning och nybyggnad av komplementbyggnad, gäststuga, samt 
och- och tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Ryr 1:72. Dnr 2018.96.226. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 23 maj 2018, § 85, att bevilja strand-
skyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskydds-
dispens för nybyggnad av altan och växthus samt ny parkeringsyta på 
fastigheten Svankila 1:68. Dnr 2018.102.226. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 23 maj 2018, § 86, att bevilja strand-
skyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskydds-
dispens för nybyggnad av två enbostadshus, etablering av tomtplats och 
nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten Jakobsbyn 1:151.  
Dnr 2018.103.226. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 23 maj 2018, § 87, att bevilja strand-
skyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskydds-
dispens för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Korshamnen 1:10.  
Dnr 2018.110.226. 
 

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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§ 136  
   
Aktuella frågor 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Polisutbildning i Trollhättan 
Ordföranden informerar om att Högskolan Väst ansöker om att starta 
polisutbildning. 

• Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) 
Styrelsens ledamot Lisbeth Berglöv (KD) lämnar en aktuell rapport om problem 
kring DVVJ:s lednings- och personalfunktion samt bolagets akuta ekonomiska 
läge m.m. Ordföranden redogör för kontakter med Västra Götalandsregion om 
finansiering av DVVJ:s verksamhet. 

 
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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§ 137    
 
Rapporter 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen rapporterar från  
sammanträden m.m: 

• Naturbruksgymnasiet 
Ordföranden informerar om att ett möte kommer att hållas i Uddevalla den  
19 juni 2018 mellan Västra Götalandsregionen och de fyra kommuner som  
sagt nej till samverkansavtal om Naturbruksgymnasier. 

• Samordningsförbundet 
Michael Melby (S) och ordföranden rapporterar från ägarsamrådet den 4 juni 
2018 med samordningsförbunden. 

 
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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