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§ 159 Dnr KS 2016/298.011   
 
Svar på remiss om förslag Strategiska vägval för ett gott  
liv i ett fossiloberoende Västra Götaland 2030 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun avger remissvar om förslag 
Strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland 2030  
enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland 2030 
utgör ett gemensamt förslag för hur Västra Götaland ska nå målet om en 
fossiloberoende region 2030. Förslaget har arbetats fram i en bred process, och 
aktörer från näringsliv, kommuner, kommunalförbund, högskola, universitet  
m.fl. har haft möjlighet att delta och lämna synpunkter under processen. 
Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen har gemensamt ansvarat för 
samordning arbetet.  

Länsstyrelsen har skickat ut förslaget på remiss och svar ska ha inkommit senast 
den 31 oktober 2016. Samtliga 49 kommuner i regionen samt ett antal övriga 
remissinstanser är tillfrågade att yttra sig. 
 
Beslutsunderlag 

• Remissmissiv, frågor och förslag till strategi. 
• Dalslands miljökontors förslag till synpunkter. 
• Arbetsutskottets beslut 2016-09-27, § 313. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun avger remissvar om förslag 
Strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland 2030  
enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

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

Kommunchefen 
Miljöstrategen 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsen 2016-10-12 4
  
 
 
 
 
 

§ 160 Dnr KS 2016/446.006   
 
Sammanträdesplan för 2017 för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen, arbetsutskottet och miljö- och hälsorådet  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesplan 2017 för kommunfullmäktige 
enligt följande: 

 

25 januari  27 september 

22 februari 25 oktober 

22 mars 22 november 

19 april 20 december 

24 maj  

21 juni  

 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesplan 2017 för kommunstyrelsen, 
kommunstyrelsens arbetsutskott och miljö- och hälsorådet enligt följande: 

 

Kommunstyrelsen 

11 januari  16 augusti 

8 februari 13 september 

8 mars 11 oktober 

5 april 8 november 

10 maj 6 december 

7 juni  
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

10 januari  15 augusti 

24 januari 29 augusti 

7 februari 12 september 

21 februari 26 september 

7 mars  10 oktober 

9 mars (ekonomi) 24 oktober 

10 mars (ekonomi) 7 november 

21 mars 21 november 

4 april 5 december 

5 april (ekonomi) 19 december 

18 april  

9 maj  

23 maj  

7 juni  

20 juni  
 

Miljö- och hälsorådet 

20 februari 11 september 

15 maj 11 december 
 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt 5 kap 7 § kommunallagen bestämmer kommunfullmäktige när ordinarie 
sammanträde med fullmäktige ska hållas. Enligt 5 § i kommunfullmäktiges 
arbetsordning ska ordinarie sammanträde hållas enligt av fullmäktige godkänd 
sammanträdesplan. Av 3 kap 3 § i kommunstyrelsens reglemente framgår att 
styrelsen bestämmer dag och tid för sina sammanträden. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens förslag till sammanträdesplan för 2017.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-09-27, § 328. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesplan 2017 för kommunfullmäktige 
enligt föreliggande förslag. 

Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesplan 2017 för kommunstyrelsen, 
kommunstyrelsens arbetsutskott och miljö- och hälsorådet enligt föreliggande 
förslag. 
 
Beslutsgång 

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

Chefssekreteraren  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 161    
 
Aktuella asyl-, flykting- och integrationsfrågor 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Socialchefen, kultur- och utbildningschefen, administrative chefen, ekonomichefen 
och kommunchefen informerar om aktuella asyl-, flykting- och integrationsfrågor: 

• Information från Migrationsverket 
Ett antal asylboende i Sverige ska stängas. Dock inget i Melleruds kommun. 
Asylboendet i Håverud har fått en förlängning med ett år. Asylboendet i Dals 
Rostock med 70 boende har avtal till november 2016. Ingen information om 
asylboendet i Dalskog. 

• Kommunplaceringar 
Tio kommunplaceringar under 2017. Har tagit emot fem under 2016 – fem 
personer (en familj) kommer under hösten.  

• Mottagande 
I genomsnitt tar kommunen emot cirka sex personer i veckan. Även ett visst 
utflöde. Placeringarna i SFI och aktiviteter rullar på. 

• Ensamkommande barn/ungdomar 
Kommunen har i år tagit emot få ensamkommande. Avveckling av HVB-boendet 
Spera för att anpassa till verksamheten Ett antal ensamkommande är placerade 
på externa HVB-boenden utanför kommunen. Minskad ersättning från staten 
kommer att medföra åtgärder i kommunens verksamhet. 

• Socialnämndens verksamhet 
En utredning av de ökade kostnaderna för försörjningsstöd håller på att utredas 
för att få reda på orsakerna. 

• Kultur- och utbildningsnämndens verksamhet 
Ingen avmattning av elevantalet inom förskolan och grundskolan. Inom 
gymnasiet har antalet elever minskat med tio. Kommunen har fått pengar från 
Lågstadielyftet för att öka kvalitén och måluppfyllelsen. Lärartätheten har 
minskat på grund av svårigheten att rekrytera lärare. Två andra statliga bidrag 
har också sökts bl.a. för förskolan och fritidshemmen och kommunen har 
beviljats dessa bidrag. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 162 Dnr KS 2016/398.042   
 
Delårsbokslut 2016-07-31 för Melleruds Bostäder AB 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslut 2016 för Melleruds Bostäder AB  
och överlämnar det till revisorerna. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Delårsbokslutet för Melleruds Bostäder AB för 2016-07-31 visar på ett positivt 
resultat på 2,151 Mnkr.  
 
Jäv 

På grund av jäv deltar inte Thomas Hagman (S) i handläggningen av ärendet. 
 
Beslutsunderlag 

• Delårsbokslut 2016-07-31.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-09-27, § 314. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslut 2016 för Melleruds Bostäder AB  
och överlämnar det till revisorerna. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 163 Dnr KS 2016/225.042   
 
Prognos 2/2016 för Melleruds Bostäder AB 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut  

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Andra prognosen för 2016 visar överskott och kommer att ge ett positivt  
resultat på 3,649 Mnkr. 
 
Jäv 

På grund av jäv deltar inte Thomas Hagman (S) i handläggningen av ärendet. 
 
Beslutsunderlag 

• Delårsrapport 2/prognosbokslut 2016.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-09-27, § 315. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): 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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§ 164 Dnr KS 2016/398.042   
 
Delårsbokslut 2016-07-31 för kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsens verksamheter 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Delårsbokslutet för år 2016 för kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens 
verksamheter föreligger och visar på ett underskott på 132 tkr för 
kommunfullmäktige och ett överskott på 1,174 Mnkr för kommunstyrelsen.  
 
Beslutsunderlag 

• Delårsbokslut 2016 KF/KS.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-09-27, § 318. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

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

Kommunens revisorer (ordförande) 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 165 Dnr KS 2016/225.042   
 
Prognos 2/2016 för Kommunstyrelsen – kommunstyrelse-
förvaltningen 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Andra prognosen för 2016 visar ett positivt resultat på 648 tkr jämfört med 
budgeterat resultat. 
 
Beslutsunderlag 

• Prognos 2/2016.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-09-27, § 320. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

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

Kommunens revisorer (ordförande) 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 166 Dnr KS 2016/225.042   
 
Prognos 2/2016 för Kommunstyrelsen – samhällsbyggnads-
förvaltningen 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Andra prognosen för 2016 visar ett positivt resultat på 526 tkr jämfört med 
budgeterat resultat. 
 
Beslutsunderlag 

• Prognos 2/2016.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-09-27, § 319. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

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

Kommunens revisorer (ordförande) 
 
 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 167 Dnr KS 2016/398.042   
 
Delårsbokslut 2016-07-31 för Melleruds kommun 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut  

Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslut 2016 för Melleruds kommun  
och överlämnar det till revisorerna. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Delårsbokslutet för år 2016 för Melleruds kommun visar på ett positivt resultat  
på 43,8 Mnkr vilket är en förbättring med 1,2 Mnkr jämfört med budgeterat 
resultat. 
 
Beslutsunderlag 

• Delårsbokslut 2016-07-31 för Melleruds kommun.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-09-27, § 321.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslut 2016 för Melleruds kommun  
och överlämnar det till revisorerna. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 168 Dnr KS 2016/225.042   
 
Prognos 2/2016 för Melleruds kommun 

 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ge socialnämnden som visar underskott i  
prognos 2 i uppdrag att arbeta för en budget i balans. 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och överlämnar den till revisorerna. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Andra prognosen för 2016 för Melleruds kommun visar ett positivt resultat på  
40,3 Mnkr vilket är 9,5 Mnkr sämre än budgeterat resultat.  
 
Beslutsunderlag 

• Delårsrapport 2/prognosbokslut 2015.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-09-27, § 322. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att ge socialnämnden som visar underskott i prognos 2  
i uppdrag att arbeta för en budget i balans. 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och överlämnar den till revisorerna. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 169 Dnr KS 2016/225.042   
 
Delårsbokslut 2016-07-31 för Melleruds Industrilokaler AB 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut  

Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslut 2016 för Melleruds Industri- 
lokaler AB och överlämnar det till revisorerna. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Delårsbokslutet för Melleruds Industrilokaler AB för 2016-07-31 visar på  
ett negativt resultat på 2 tkr.  
 
Beslutsunderlag 

• Delårsbokslut 2016-07-31.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-09-27, § 316. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslut 2016 för Melleruds Industri- 
lokaler AB och överlämnar det till revisorerna. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 170 Dnr KS 2016/464.007   
 
Revisionsrapporten Granskning av delårsrapport  
per 2016-07-31 
 
Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna revisionsrapporten till kommunchefen 
och förvaltningscheferna för åtgärder i enlighet med revisorernas påpekande. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av rapporten. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunens revisorer ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med 
de mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning som fullmäktige beslutat om för 
verksamhetsåret 2016.  

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

Revisorerna har översiktligt granskat kommunens delårsrapport per 2016-07-31. 
En översiktlig granskning är väsentligt begränsad och inriktad på analys och mindre 
på detaljgranskning. Granskningsresultatet framgår av bifogad revisionsrapport 
som utarbetats av PwC.  

Det redovisade resultatet per 2016-07-31 är + 43,4 mnkr. Det prognostiserade 
helårsresultatet är 40,3 mnkr.  

Utifrån genomförd granskning gör revisorerna följande bedömning av kommunens 
delårsrapport:  

• Vår bedömning efter genomförd granskning är att delårsrapporten i allt 
väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i 
övrigt.  

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

• Vår sammanfattande bedömning kring verksamhetsmålen är att vi inte kan 
uttala oss om måluppfyllelsen avseende verksamheten är förenlig med 
fullmäktiges mål.  

• Vi är djupt oroade över socialnämndens budgetöverskridande och uppmanar 
nämnden och kommunstyrelsen att aktivt arbeta med lösningar så att 
verksamheten kan bedrivas inom tilldelad budgetram.  

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 

• Rapporten Granskning av delårsrapport 2016-07-31 med revisorernas utlåtande. 
• Arbetsutskottets beslut 2016-10-11, § 351. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna revisionsrapporten till kommunchefen 
och förvaltningscheferna för åtgärder i enlighet med revisorernas påpekande. 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av rapporten. 
 
Beslutsgång 

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

Kommunens revisorer (ordförande) 
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§ 171 Dnr KS 2016/439.042   
 
Delårsbokslut januari - augusti 2016 för Samordnings-
förbundet Vänersborg/Mellerud 
 
Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen godkänner Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud 
delårsbokslut för januari-augusti 2016. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud har den 13 september 2016  
beslutat att överlämna delårsbokslut januari-augusti 2016 till huvudmännen. 

Delårsbokslutet för förbundet visar på ett positivt resultat på 3,684 Mnkr  
som är en förbättring med 95,6 tkr jämfört med budgeterat resultat. 
 
Beslutsunderlag 

• Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud delårsbokslut januari-augusti 2016.  
• Västra Götalandsregionfullmäktiges beslut 2016-09-20, § 135. 
• Arbetsutskottets beslut 2016-09-27, § 323. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen godkänner Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud 
delårsbokslut för januari-augusti 2016. 
 
Beslutsgång 

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

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud 
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§ 172 Dnr KS 2016/453.214   
 
Samrådsyttrande över förslag till detaljplan med 
miljökonsekvensbeskrivning för Högsbyn 1:62 m.fl.  
Tisselskog i Bengtsfors kommun 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun 

1. inte har några erinringar mot planförslaget.  

2. ser positivt på satsningar inom besöksnäringen i Dalsland, då de medför  
positiva effekter för hela landskapet. 
 

Sammanfattning av ärendet 

En privat exploatör har, i samarbete med Bengtsfors kommun, tagit fram ett  
förslag till detaljplan som ska möjliggöra byggandet av en semesteranläggning  
med uthyrningsstugor och tillhörande hotellbyggnad. Anläggningen placeras på  
en höglänt udde vid sjön Råvarpen i Bengtsfors kommun, i anslutning till känsliga 
miljöer, därför har en Miljökonsekvensbeskrivning upprättats som en bilaga till 
planen. Detaljplaneförslaget är i enlighet med kommunens översiktsplan. 

Som angränsande kommun har Melleruds kommun fått samrådshandlingarna för 
yttrande. Synpunkter ska lämnas senast 18 oktober 2016. 

Planområdet ligger inom ett av Bengtsfors kommuns 16 utpekade LIS-områden 
(Landsbygdsutveckling i strandnära lägen). Planområdet omfattas, förutom av 
strandskydd, av riksintresse för det rörliga friluftslivet, naturvården samt 
kulturmiljövården.  

Uthyrningsstugorna, i varierande storlek och utseende, placeras i 4 grupper. Totalt 
cirka 25 stugor samt en mindre hotellbyggnad. Exploatörernas verksamhetsidé är 
att erbjuda personer med olika funktionsnedsättningar ett attraktivt fritidsboende. 
Bebyggelsen utformas därför med en hög grad av tillgänglighet. 

Planen säkerställer att uthyrningsstugorna ej får omvandlas till privatägda 
fritidshus. Detaljplanen reglerar dessutom bebyggelsens utformning och inpassning 
i terrängen för att säkerställa att inte landskapsbilden skadas. 
 
Beslutsunderlag 

• Samrådsremisshandlingar – se 
http://bengtsfors.se/boendeochmiljo/planer/pagaendedetaljplaner/hogsbyn.4.72
361a57157515d2dc7cef.html 

• Kommunstyrelseförvaltningens förslag till samrådsyttrande. 
• Arbetsutskottets beslut 2016-10-11, § 354. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun 

1. inte har några erinringar mot planförslaget.  
 
2. ser positivt på satsningar inom besöksnäringen i Dalsland, då de medför  

positiva effekter för hela landskapet. 
 
Beslutsgång 

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

Bengtsfors kommun 
Byggnadsnämnden (för kännedom)  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 173 Dnr KS 2016/422.011   
 
Svar på samråd miljökonsekvensbeskrivning för områden  
av riksintresse för friluftsliv 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. Melleruds kommun inte har någon erinran mot upprättat förslag till 
miljökonsekvensbeskrivning av förslaget till utpekande av områden av 
riksintresse för friluftslivet, tillika samråd i enlighet med 2 § förordningen 
(1998:896) om hushållning med mark och vatten. 

2. ge bygglovsingenjören och kart-/GIS-ingenjören i uppdrag att besvara enkäten. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Naturvårdsverket har den 2 september 2016 bjudit in till samråd enligt 
miljöbalkens 6 kap. om förslag till miljökonsekvensbeskrivning av förslaget till 
utpekande av områden av riksintresse för friluftslivet, tillika samråd i enlighet med 
2 § förordningen (1998:896) om hushållning med mark och vatten.  

Från början önskade Naturvårdsverket att få in synpunkter på samrådet senast  
den 30 september 2016. Därefter har remisstiden förlängts med fyra veckor. 

Synpunkter lämnas med hjälp av det webbverktyg som finns på Naturvårdsverkets 
webbplats. 

• Samrådsremisshandlingar – se https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-
miljoarbetet/Remisser-och-Yttranden/Remisser/Pagaende-remisser/Samrad-
miljokonsekvensbeskrivning-angaende-omraden-av-riksintresse-for-friluftsliv/ 

• Arbetsutskottets beslut 2016-10-11, § 362. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. Melleruds kommun inte har någon erinran mot upprättat förslag till 
miljökonsekvensbeskrivning av förslaget till utpekande av områden av 
riksintresse för friluftslivet, tillika samråd i enlighet med 2 § förordningen 
(1998:896) om hushållning med mark och vatten. 

2. ge bygglovsingenjören och kart-/GIS-ingenjören i uppdrag att besvara enkäten. 
 
Beslutsgång 

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

Bygglovsingenjören  
Kart-/GIS-ingenjören 
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§ 174 Dnr KS 2016/456.107 
 
Avveckling av kommunala bolaget AB Melleruds 
Industrilokaler 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. avveckla det kommunala bolaget AB Melleruds Industrilokaler. 

2. i samband med avvecklingen entlediga AB Melleruds Industrilokalers  
ledamöter och suppleanter. 

3. ge kommunchefen i uppdrag att genomföra avvecklingen av  
AB Melleruds Industrilokaler. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Melleruds kommun har idag två aktiebolag - AB Melleruds Bostäder och  
AB Melleruds Industrilokaler - där kommunen äger samtliga aktier.  

AB Melleruds Industrilokaler har idag ingen verksamhet och bolaget  
föreslås därför avvecklas. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2016-09-27, § 317. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. avveckla det kommunala bolaget AB Melleruds Industrilokaler. 

2. i samband med avvecklingen entlediga AB Melleruds Industrilokalers  
ledamöter och suppleanter. 

3. ge kommunchefen i uppdrag att genomföra avvecklingen av  
AB Melleruds Industrilokaler. 

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 175 Dnr KS 2016/388.003   
 
Reglemente för krisberedskapsarbete i Melleruds kommun 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa upprättat förslag till Reglemente för krisberedskapsarbete i  
Melleruds kommun.  

2. ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram lokala föreskrifter för 
krisberedskapsarbetet. 

3. ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag till plan för extraordinära 
händelser och reglemente för krisledningsnämnden. 

4. ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag till reviderad risk- och 
sårbarhetsanalys. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Kommuner ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att 
hantera krissituationer. Därigenom ska kommunen också uppnå en grundläggande 
förmåga till civilt försvar. Detta framgår av lagen (2006:544) om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap. Staten och Sveriges Kommuner och Landsting har tecknat en 
överenskommelse som preciserar målen för kommunernas arbete och ersättningen 
för uppgifterna i lagen.  

I överenskommelsen framgår att kommunerna förväntas ta fram ett styrdokument 
som beskriver det arbete och de åtgärder som ska genomföras under 
mandatperioden, en plan för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser 
samt en utbildnings- och övningsplan. Styrdokumentet ska beskriva hur kommunen 
avser att fullgöra åtaganden i överenskommelsen samt hur ersättningen ska 
användas, särskilt samverkansersättningen. 

I Melleruds kommun finns en säkerhetspolicy som anger mål och inriktning för det 
gemensamma säkerhetsarbetet inom kommunen. 

Det styrdokument som kommunen ska ta fram enligt överenskommelse om 
krisberedskap kallas för reglemente i Melleruds kommun. Anledningen är att 
dokumentet ska följa kommunens styr- och ledningsmodell. För att precisera vissa 
delar av reglementet används lokala föreskrifter som verktyg, även detta i enlighet 
med styr- och ledningsmodellen. 

Föreliggande reglemente föreslås utgöra Melleruds kommuns styrdokument enligt 
överenskommelse om kommunernas krisberedskap. Kommunfullmäktige föreslås 
fastställa reglementet. 
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Beslutsunderlag 

• Överenskommelse om kommunernas krisberedskap. 
• Förslag till Reglemente för krisberedskapsarbete i Melleruds kommun. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2016-09-13, § 301. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa upprättat förslag till Reglemente för krisberedskapsarbete i  
Melleruds kommun.  

2. ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram lokala föreskrifter för 
krisberedskapsarbetet. 

3. ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag till plan för extraordinära 
händelser och reglemente för krisledningsnämnden. 

4. ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag till reviderad risk- och 
sårbarhetsanalys. 

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 176 Dnr KS 2014/443.141   
 
Svar på medborgarförslag om att kommunen undersöker 
möjligheten och behovet av företagshotell 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslag om att kommunen undersöker 
möjligheten och behovet av företagshotell. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Anders Ljungqvist, Dals Rostock, har den 30 september 2014 lämnat in ett 
medborgarförslag där han föreslår att kommunen undersöker möjligheten till och 
behovet av företagshotell i Mellerud. 

I kommunens geografiska område finns lediga lokaler att tillgå. Håfreströms 
Företagspark AB (HÅFAB) i Åsensbruk tillhandahåller både industri- och 
kontorslokaler, Företagshuset i Mellerud har kontorslokaler och OVA Fastigheter AB 
har möjlighet att helt eller delvis uthyra industrilokal, kontorsutrymme och 
personalutrymme. 

Mot bakgrund av att behovet av företagshotell i Melleruds kommun redan anses 
tillgodosett bör medborgarförslaget avslås. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2016-09-13, § 302. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslag om att kommunen undersöker 
möjligheten och behovet av företagshotell. 
 
Beslutsgång 

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

Anders Ljungqvist, Dals Rostock 
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§ 177    
 
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 2015/301 
2015-05-25 

Motion om att utreda 
migrationens 
ekonomiska effekter 
för Melleruds kommun. 

Ulf Rexefjord  
(SD) 

Behandlad i 
KSAU 11/10 

KS 2015/372 
2015-06-25 

Motion om att göra 
Mellerud till en 
attraktiv arbetsgivare. 

Pål Magnussen  
(V) 

Pågår 

KS 2015/429 
2015-08-12 

Motion angående 
gratis Wifi i offentliga 
miljöer. 

Gunnar Karlsson 
Jeanette Krafft  
(C) 

Behandlad i 
KSAU 11/10 

KS 2015/513 
2015-10-06 

Motion om att 
Melleruds kommun 
köper in ett turisttåg 

Anette Levin 
(L) 

Pågår 

KS 2016/20 
2016-01-14 

Motion om arbets-
kläder till anställda 
inom Melleruds 
kommun 

Gert Lund 
(SD) 

Ej påbörjad 

KS 2016/174 
2016-04-05 

Motion om att bygga 
det nya äldreboendet 
miljö- och energismart 
och använda trä 

Tony Johansson  
Inger Jochnick 
(MP) 

Pågår 
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Dnr/Inkom Motion Avsändare Status 

KS 2016/273 
2016-06-02 

Motion om framtida 
fördelning av 
kommunala bostäder 

Ulf Rexefjord 
Morgan Mathiasson 
Gert Lund 
(SD) 

Behandlad i 
KSAU 11/10 

KS 2016/444 
2016-09-16 

Motion om ändring av 
kommunens regelverk 
för rätt till barnomsorg 

Jörgen Eriksson 
(KIM) 

Ej påbörjad 

 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2016-09-27, § 331. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): 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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§ 178        
 
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 2014/443 
2014-09-30 

Medborgarförslag om 
att kommunen under-
söker möjligheten och 
behovet av företags-
hotell. 

Anders Ljungqvist, 
Dals Rostock 

Behandlad i 
KS 12/10 

KS 2015/517 
2015-10-07 

Medborgarförslag om 
göra om Herrgårds-
parken i Håverud till 
en lekpark 

Maria Ihrén, 
Håverud 

Behandlad i 
KSAU 11/10 

KS 2016/264 
2016-05-27 

Medborgarförslag om 
handikappgungor i 
kommunens lekparker 

Frida Karlén, 
Mellerud 

Behandlad i 
KSAU 11/10 

KS 2016/341 
2016-07-06 

Medborgarförslag om 
samlingspunkt med 
aktiviteter för 
pensionärer några 
dagar per vecka med 
ledare 

Ann-Marie 
Johnsson, 
Mellerud 

Behandlad i 
KSAU 11/10 

KS 2016/370 
2016-07-29 

Medborgarförslag om 
hundbadplatser på 
kommunens 
badplatser 

Magnus Törnqvist, 
Mellerud 

Behandlad i 
KSAU 11/10 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Dnr/Inkom Medborgarförslag Avsändare Status 

KS 2016/413 
2016-08-30 

Medborgarförslag om 
fartkamera på 
Österrådagatan i 
Mellerud 

Margareta Bohlin, 
Mellerud 

Behandlad i 
KSAU 11/10 

KS 2016/424 
2016-09-06 

Medborgarförslag om 
toaletter i Gerdsruds-
parken 

Ingvar Lisius, 
Mellerud 

Ej påbörjad 

KS 2016/425 
2016-09-06 

Medborgarförslag om 
ytterligare en hund-
latrin i Gerdsrud 

Ingvar Lisius, 
Mellerud 

Ej påbörjad 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut 2016-09-27, § 332. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): 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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§ 179         
 
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/ingiven av Inkom Beslut 

KS 2016/40 

Medborgarförslag om 
anläggande av parkering mellan 
brandstationen och Storgatan 

2016-01-18 Kommunstyrelsen 
beslutade den 8 juni 
2016 att avslå 
medborgarförslaget. 

KS 2016/52 

Medborgarförslag om att 
kommunen startar Returen 

2016-01-27 Kommunstyrelsen 
beslutade den 14 sep- 
tember 2016 att anse 
medborgarförslaget 
besvarat. 

KS 2016/72 

Medborgarförslag om belysning 
på gångbanan mellan Torpgatan 
och Havregatan 

2016-02-10 Kommunstyrelsen 
beslutade den 8 juni 
2016 att anse 
medborgarförslaget 
besvarat. 

KS 2016/73 

Medborgarförslag om två 
lyktstolpar/ljuspunkter på 
Bergsliden i Dals Rostock 

2016-02-10 Kommunstyrelsen 
beslutade den 8 juni 
2016 att avslå 
medborgarförslaget. 

KS 2016/74 

Medborgarförslag om röjning 
runt utsiktsplats i Dals Rostock 

2016-02-10 Kommunstyrelsen 
beslutade den 8 juni 
2016 att avslå 
medborgarförslaget. 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsen 2016-10-12 31
  
 
 
 
 
 

Medborgarförslag/ingiven av Inkom Beslut 

KS 2016/115 

Medborgarförslag om en rondell 
(cirkulationsplats) vid 
korsningen Viaduktgatan - 
Odengatan 

2016-03-02 Kommunstyrelsen 
beslutade den 8 juni 
2016 att anse 
medborgarförslaget 
besvarat och ta upp 
frågan med 
Trafikverket 

KS 2016/181 

Medborgarförslag om en 
skateboard- och cykelramp i 
Åsensbruk 

2016-04-15 Kommunstyrelsen 
beslutade den 8 juni 
2016 att avslå 
medborgarförslaget. 

 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2016-09-27, § 339. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): 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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§ 180    
 
Redovisning av delegeringsbeslut 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av nedanstående delegeringsbeslut. 
 
Sammanfattning av ärendet 

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

Följande delegeringsbeslut redovisas vid dagens sammanträde: 
 
D - SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
 
D 18 Samhällsbyggnadsförvaltningens taxe- och bidragsärenden 

18.4 Bostadsanpassningsbidrag §§ 36-41/2016  
 
H - MEDBORGARKONTORET  
 
H 27 Parkeringstillstånd   

27.1 Parkeringstillstånd §§ 23-24/2016 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av nedanstående delegeringsbeslut. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 181  
   
Anmälan 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

• Protokoll från Dalslands Miljönämnds möte den 25 augusti 2016.  

• Byggnadsnämnden beslutade den 28 september 2016, § 158, att bevilja  
strandskyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser  
strandskyddsdispens för förrådsbyggnad samt tre bryggor på fastigheten 
Långudden 2:1 och 1:1. Dnr 2016.232.226. 

• Protokoll från Dalslands Miljönämnds möte den 29 september 2016.  

• Finansiell rapport per 2016-09-30. Dnr KS 2016/81.042 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): 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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§ 182  
   
Aktuella frågor 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Rekryteringar 
Kommunchefen redovisar kommande rekryteringar av socialchef, marknads- och 
näringslivsansvarig, sektorchef för vård- och omsorg samt controller. 

• Västerråda köpcenter 
Kommunchefen lämnar en aktuell rapport från möte med Frykvalla om  
planerna på ett köpcenter på Västerråda i Mellerud. 

• Sunnanå Hamn 
Frykvalla har sålt tre sjöbodar i Sunnanå under sommaren. Eventuellt kommer 
förråd att byggas under det närmaste året. 

• Nuntorp 
Dialoger pågår för att komma fram till en samförstånd mellan majoritet och 
opposition inom Vänersborgs kommun. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): 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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§ 183    
 
Rapporter 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

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

• Dal Västra Värmlands Järnväg 
Ledamot lämnar aktuell rapport om DVVJ:s verksamhet och önskemål  
om att komma och informera vid lämpligt sammanträde. 

• Nätaktiebolaget Biogas Brålanda 
Kommunchefen redogör för senaste styrelsesammanträdet och för de samtal 
som förs om framtida ägande. 

• Byggnadsnämnden/Dalslands miljönämnd 
Ledamot lämnar aktuell rapport från nämndernas verksamhet. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 


