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§ 113   
 
Aktuella asyl-, flykting- och integrationsfrågor 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

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

• Personer som fått uppehållstillstånd och ingår i etableringen 
640 inskrivna varav 239 är under 16 år, 399 mellan 16-65 år och 2 över 65 år. 

• Mottagande 
Lågt inflöde. Cirka fem personer kommer till kommunen varje vecka. AF har all 
mottagning i Åmål. Endast bokade besök i Mellerud. Svårt att få tag i bostäder. 
Många flyttar till storstäderna.  

• Aktuella integrations- och arbetsmarknadsprojekt 
Låna en svensk/invandrare. Arbetsintegrerad integration. Två dagar i  
oktober om att rekrytera. KODHACK Mellerud (dag för elever att testa på 
programmering). En person har anställts på arbetsmarknadsenheten för att 
förbättra kommunikationen. Arbete pågår för att öka samordningen i 
kommunen. Delegationen för unga & nyanlända till arbete (DUA). 

• Mätning av elevtalet 
Vid den senast mätningen av elever var resultatet 1042 i grundskolan,  
202 i gymnasiet, 303 i vuxenutbildningen och 221 i SFI. 

• Skolresultat 
85% av grundskoleeleverna går vidare till gymnasiet i år mot 79% förra året. 
Meritvärdet är 211.  

• Lärartätheten 
Många lärare säger upp sig och går till andra kommuner. Viktigt att kunna 
erbjuda en bra arbetsmiljö/lön för att kunna locka lärare att jobba här. 

• Föreläsningar 
Sex föreläsningar om elever med behov av olika stöd är planerade för lärarna. 

• Utbildningar 
17 kommer att gå introduktionsutbildning och tre ska börja lärlingsutbildning 
inom vård- och omsorg.   

• Förskolan 
Kösituationen ser bra ut. 

• Försörjningsstöd 
Minskat antal nyanlända. Kostnaden måste ner med 33% för att ligga i nivå  
med budget. "Påsen" täcker kostnaderna 2017-2019. 5 september sker en 
nystart IFO/AME. Extratjänster. 
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• Ensamkommande ungdomar 
Anpassa kostnadsläget – nya schabloner. Överflyttningar till andra kommuner. 
Funder över HVB Blåklinten. Kan omvandlas till stödboende. Det går bra för de 
allra flesta ungdomarna. Fyller 18 år under pågående asylprocess: Kommunen 
får 163 tkr. 5 födda 1999 och 5 födda 2000. Restad gård, skola. En del av de 
ensamkommande är placerad av annan kommun i Mellerud och en del är 
placerade av Mellerud i annan kommun. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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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§ 114 Dnr KS 2017/454.003   
 
Ändring i socialnämndens reglemente avseende tillsynsansvar 
enligt lag om e-cigaretter och påfyllnadsbehållare 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa ändring i socialnämndens reglemente  
vad avser att socialnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen om 
elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare enligt föreliggande förslag.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Riksdagen beslutade den 17 maj 2017 att anta ny lag om elektroniska cigaretter, 
s.k. e-cigaretter, och påfyllnadsbehållare. Lagen gäller från och med den 1 juli 2017 
och medför en ändring i socialnämndens reglemente eftersom socialnämnden  
ska fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen om elektroniska cigaretter och 
påfyllnadsbehållare. 
 
Beslutsunderlag 

• Socialnämndens beslut 2017-06-27, § 75. 
• Förslag till reglemente för socialnämnden. 
• Arbetsutskottets beslut 2017-08-15, § 274. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa ändring i socialnämndens reglemente  
vad avser att socialnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen om 
elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 115 Dnr KS 2017/414.042   
 
Taxa/tillsynsavgift för e-cigarretter och påfyllnadsbehållare 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa följande taxa/tillsynsavgifter: 

1. Försäljning endast av e-cigaretter  2 000 kronor  

2. Försäljning av två grupper (tobak och e-cigaretter)  3 500 kronor  

3. Försäljning av tre grupper (folköl, tobak och e-cigaretter)  4 500 kronor 
 
Sammanfattning av ärendet 

En ny lag om e-cigaretter och påfyllnadsbehållare började gälla från och med den  
1 juli 2017. Den nya lagen innebär bland annat att e-cigaretter inte får säljas till 
någon under 18 år. Butiker som säljer e-cigaretter skall anmäla detta till 
kommunen och upprätta ett egenkontrollprogram som skall bifogas anmälan.  

För den prövning, tillsyn och kontroll socialnämnden utför i enlighet med lagen  
om e-cigaretter och påfyllnadsbehållare har kommunen rätt att ta ut avgifter.  
 
Beslutsunderlag 

• Socialnämndens beslut 2017-06-27, § 75.  
• Förslag till taxa/tillsynsavgift. 
• Arbetsutskottets beslut 2017-08-15, § 275. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa följande taxa/tillsynsavgifter: 

1. Försäljning endast av e-cigaretter  2 000 kronor  

2. Försäljning av två grupper (tobak och e-cigaretter)  3 500 kronor  

3. Försäljning av tre grupper (folköl, tobak och e-cigaretter)  4 500 kronor 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 116 Dnr KS 2017/415.002   
 
Bemyndigande att utfärda anvisningar på bank- och 
checkräkning för socialnämnden 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge följande personer bemyndigande att utfärda 
anvisningar på bank- och checkräkning samt uttagsrätt på konto 8234-735123363: 
 
Socialchef  Roger Granat 
Sektorchef IFO   Magnus Jonsson 
Socialsekreterare          Ingela Pettersson 
Socialsekreterare          Anna-Karin Sandberg 
Socialsekreterare          Inga-Lena Andersson 
T.f. handläggare Niclas Nilsson 
Handläggare Helena Sundström 
Handläggare Maria Pettersson Kylberg 
 
Sammanfattning av ärendet 

På grund av personalförändringar inom individ- och familjeomsorgsenheten  
behöver ett nytt beslut tas vad gäller bemyndigande att utfärda anvisningar  
på bank- och checkräkning samt uttagsrätt på konto. 
 
Beslutsunderlag 

• Socialnämndens beslut 2017-06-30, § 76.  
• Arbetsutskottets beslut 2017-08-15, § 276. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen beslutar att ge föreslagna personer bemyndigande att utfärda 
anvisningar på bank- och checkräkning samt uttagsrätt på konto 8234-735123363. 
 
Beslutsgång 

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

Dalslands Sparbank 
Samtliga utsedda 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 117 Dnr KS 2017/368.435   
 
Remissvar angående förslag till nationellt åtgärdsprogram för 
flodpärlmussla 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna remissvar angående förslag till Nationellt 
åtgärdsprogram för flodpärlmussla enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Åtgärdsprogrammet för flodpärlmussla innehåller en kortfattad kunskapsöversikt 
och presentation av angelägna åtgärder under 2017–2021 för att i Sverige förbättra 
rådande bevarandestatus för flodpärlmussla. Åtgärderna samordnas mellan olika 
intressenter, vilket får till följd att kunskapen om och förståelsen för arten eller 
naturtypen ökar. Förankring av åtgärderna har skett genom samråd och en bred 
remissprocess där statliga myndigheter, kommuner, experter och intresse-
organisationer haft möjlighet att bidra till utformningen av programmet.  

Åtgärdsprogrammet presenterar Havs- och vattenmyndighetens syn på vilka 
åtgärder som behöver genomföras, och är ett led att förbättra bevarandearbetet 
och utöka kunskapen om flodpärlmussla. Det är Havs- och vattenmyndighetens 
förhoppning att programmet kommer att stimulera till engagemang och konkreta 
åtgärder på regional och lokal nivå, så att arten så småningom kan få en gynnsam 
bevarandestatus. Havs- och vattenmyndigheten tackar alla de som har bidragit 
med synpunkter vid framtagandet av åtgärdsprogrammet och de som kommer att 
bidra till genomförandet av detsamma.  

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har av Länsstyrelsen i Västernorrlands län 
blivit ombedd att ombesörja att remissen delas ut till regionens lokala intressenter. 
Eftersom Länsstyrelsen i Västra Götalands län anser att Melleruds kommun är en av 
dessa lokala intressenter inom Västra Götalands län som berörs så vidarebefordras 
remissen för synpunkter. Eventuella synpunkter lämnas direkt till Länsstyrelsen i 
Västernorrlands län senast den 15 september 2017. 

I Dalslands miljö- och energiförbunds fyra kommuner (Bengtsfors, Dals-Ed, 
Färgelanda och Mellerud) finns flodpärlmussla i Teåkersälven, Stommebäcken  
och Stenebyälven. 
 
Beslutsunderlag 

• Länsstyrelsens remisshandling Åtgärdsprogram för flodpärlmussla. 
• Förslag till remissvar från Dalslands miljö- och energikontor.  
• Arbetsutskottets beslut 2017-08-15, § 272. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna remissvar angående förslag till Nationellt 
åtgärdsprogram för flodpärlmussla enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

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

Länsstyrelsen i Västernorrlands län   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 118 Dnr KS 2017/245.011   
 
Remissvar angående Utmaningar för ett hållbart Västra 
Götaland - förslag till regionalt åtgärdsprogram för miljö-
målen 2017-2020 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna remissvar angående Utmaningar för  
ett hållbart Västra Götaland - förslag till regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 
2017-2020 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Melleruds kommun har från Länsstyrelsen fått Utmaningar för ett hållbart Västra 
Götaland- förslag till regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2017-2020 på 
remiss. 

Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att ta fram ett regionalt åtgärdsprogram 
förmiljömålen och föreslår i remissen åtgärder inom fyra utmaningar för Västra 
Götaland: 

• Minskad klimatpåverkan och ren luft 
• Hållbar användning av vattenmiljöer 
• Hållbart brukande av skog och odlingslandskap 
• God boendemiljö och hållbar konsumtion 

För varje utmaning synliggörs vilka miljömål och vilka globala mål inom Agenda 
2030 som gynnas av de föreslagna åtgärderna. Programmet har tagits fram av 
Länsstyrelsen och skogsstyrelsen i samverkan med Västra Götalandsregionen och 
syftar till att vägleda och ge stöd för prioriteringar samt stimulera till ökad 
samverkan lokalt och regionalt. 
 
Beslutsunderlag 

• Länsstyrelsens remisshandling Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland- 
förslag till regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2017-2020. 

• Förslag till remissvar från Dalslands miljö- och energikontor.  
• Arbetsutskottets beslut 2017-08-15, § 271. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna remissvar angående Utmaningar för  
ett hållbart Västra Götaland - förslag till regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 
2017-2020 enligt föreliggande förslag. 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsgång 

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

Länsstyrelsen i Västra Götalands län   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 119 Dnr KS 2017/333.042 
 
Taxa för spolning/filmning av VA-ledning ansluten till det 
kommunala ledningsnätet 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxa för spolning/filmning av  
VA-ledning ansluten till det kommunala ledningsnätet enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunen utför tjänster åt fastighetsägare i form spolning/filmning av  
VA-ledningar anslutna till det kommunala ledningsnätet.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag på taxa för dessa 
tjänster. 
 
Beslutsunderlag  

• Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till taxa 2017.  
• Arbetsutskottets beslut 2017-06-20, § 254. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxa för spolning/filmning av  
VA-ledning ansluten till det kommunala ledningsnätet enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

 
 

 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 120 Dnr KS 2017/453.287   
 
Investeringsmedel för byggnation av ny sporthall vid 
Rådahallen 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utöka 2017 års investeringsbudget för  
tillbyggnad av sporthall och förbättring och utökning av befintlig fastighet 
(Rådahallen) med 6 Mnkr. 
 
Reservationer  

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

Efter projektering och upphandling av ny sporthall i anslutning till Rådahallen har 
en kalkyl tagits fram. För att kunna teckna avtal och starta byggnationen så krävs 
det beslut om investeringsmedel. 

I projektet ingår det att bygga en hall som innehåller en fullstor handbollsplan. 
Utöver detta kommer det att finnas en övrig yta motsvarande 300 m2 för övriga 
aktiviteter. På våning 2 ovanför entré samt förrådsutrymmen kommer det utöver 
ventilationsrum att iordningställas lokaler för uthyrning till dagen gymverksamhet. 
Detta kommer generera en hyresintäkt på cirka 83 tkr/år vilket täcker en 
investering på cirka 2 miljoner kronor. 

På utsidan kommer dagens garage som används av MIF att behöva rivas pga. 
brandkrav. Skall detta vara kvar så krävs så omfattande brandtekniska 
anpassningar så att det är fördelaktigare att ersätta detta med ett nytt mindre 
garage placerat vid idrottshuset. Angående omklädningsytor så är planen att 
effektivisera dagens omklädningsrum så att dessa rymmer fler besökare. Planen är 
att inreda med låsbara klädskåp samt att utöka dagens stora duschutrymmen med 
fler duschar. Detta var ett inriktningsbeslut som togs i starten för att hålla nere 
kostnaderna och detta får utvärderas över tid om det är tillräckligt.  

I tidigare beslut har 14 miljoner kronor avsatts i investeringsbudget. Efter detta har 
gym-ytan, problematiken med brandkrav på garage samt den yta som är utöver 
den fullstora planen tillkommit. Även anpassning av C-hall har tillkommit eftersom 
den gamla A-hallen kräver en egen nödutrymningsväg som mynnar ut i det fria. 
 
Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse med ritningar.  
• Arbetsutskottets beslut 2017-08-15, § 279. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att utöka 2017 års investeringsbudget för  
tillbyggnad av sporthall och förbättring och utökning av befintlig fastighet 
(Rådahallen) med 6 Mnkr. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Ulf Rexefjord (SD): Avslag till arbetsutskottets förslag att utöka 2017 års 
investeringsbudget för tillbyggnad av sporthall och förbättring och utökning 
av befintlig fastighet (Rådahallen) med 6 Mnkr.  

 
Beslutsgång 

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

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 121 Dnr KS 2017/397.046   
 
Förvaltning av stiftelsen Ture och Alida Jarls minnesfond 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 

1. återta ansvaret som förvaltare av stiftelsen Ture och Alida Jarls minnesfond.  

2. ge ekonomienheten i uppdrag att hjälpa Skålleruds Röda Korskrets att överlåta 
förvaltarskapet samt skicka in nödvändig registreringsinformation till 
Länsstyrelsen samt Kammarkollegiet.  

3. överlåta till socialnämnden att besluta om hur medlen ska fördelas/användas. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Skålleruds Röda Korskrets har meddelat Melleruds kommun att man avsäger sig 
förvaltningen av Sture och Alida Jarls Minnesfond. Skälet är att administrationen 
blivit för omfattande. Melleruds kommunstyrelse har tidigare beslutat att inte återta 
förvaltningen av minnesfonden utan hjälpa tidigare förvaltare att hitta en ersättare.  

Minnesfondens avkastning ska användas till trivsel för de boende på kommunens 
äldreboende Skållerudshemmet på samma sätt som Stiftelsen Birger Alfredssons 
minnesfonds avkastning bidrar till trivsel på Karolinen. 

Tack vare att Kammarkollegiet har beslutat om permutation avseende stiftelsens 
krav på placering av kapitalet samt kommunens ökade möjligheter till förvaltning i 
samarbete med Nordea saknas nu skäl att inte återta förvaltning av stiftelsen.  
 
Beslutsunderlag 

• Protokoll från Skålleruds Röda Korskrets 2016-03-16 med kommentar. 
• Skålleruds Röda Korskrets skrivelse 2016-10-01 
• Kopia av testamenten.  
• Arbetsutskottets beslut 2017-08-15, § 291. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen beslutar att 

1. återta ansvaret som förvaltare av stiftelsen Ture och Alida Jarls minnesfond.  

2. ge ekonomienheten i uppdrag att hjälpa Skålleruds Röda Korskrets att överlåta 
förvaltarskapet samt skicka in nödvändig registreringsinformation till 
Länsstyrelsen samt Kammarkollegiet.  

3. överlåta till socialnämnden att besluta om hur medlen ska fördelas/användas. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsgång 

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

Controllern 
Socialnämnden 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 122 Dnr KS 2017/331.106   
 
Ekonomiskt tillskott till Stiftelsen Dal-Västra Värmlands 
Järnväg (DVVJ) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. Melleruds kommun beviljar Stiftelsen Dal-Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) ett 
ekonomiskt tillskott på 300 tkr under förutsättning att motsvarande beslut fattas 
av Bengtsfors kommun.  

2. finansiering sker inom kommunstyrelsens budget för 2017. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Stiftelsen Dal-Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) har den 5 juni 2017 skrivit till 
huvudmännen – Bengtsfors och Melleruds kommuner – om att stiftelsen är nu i ett 
sådant ekonomiskt läge att kommunstyrelsen ska underrättas enligt stiftelsens 
stadgar. 

De ekonomiska förutsättningarna har på en kort tid förändrats med bl.a. 
extremt höjda avgifter från Transportstyrelsen för trafiktillståndet och 
infrastrukturägarskapet. Förlusten från föregående år 2016, påverkar  
också det ekonomiska läget. 

De externa järnvägsarbeten som tidigare utförts i bl.a. Åmål i form av växling 
har helt upphört. Fordonsuthyrningen som också genererade pengar har i stort 
sett upphört. 

I samtal med kommunalråden och kommuncheferna i Mellerud och Bengtsfors, 
har en ekonomisk kalkyl presenterats för året 2017. I kalkylen ingår förlorade 
intäkter ökade kostnader och en underfinansierad budget. 

Ska stiftelsen följa ändamålet i stadgarna all utveckla järnvägstrafiken på 
DVVJ, samt att bedriva sommartrafik och järnvägstjänster, som är viktiga för 
turister och de lokala företagen i vårt område, behöver stiftelsen ett ekonomiskt 
tillskott. 

Stiftelsen har under sin verksamhetstid inte haft någon uppräkning av de årliga 
bidragen, snarare minskat på bidraget. Vid något tillfälle har även återbetalning 
skett av det årliga bidraget. 

Stiftelsen begär nu av stiftarna – Mellerud och Bengtsfors kommuner – om ett 
omedelbart ekonomiskt tillskott på 300 tkr från respektive huvudman.  

Beloppet motsvarar den ursprungliga grundfonden från Mellerud och 
Bengtsfors. Beloppet kan komma att avräknas mot kommande årligt bidrag 
150 tkr per huvudman. 

En balans- och resultaträkning upprättas till och med den 31 maj 2017. 
Årjängs kommun ingår inte som huvudman enligt beslut från Kammarkollegiet 
efter begärd permutation. 
 

  
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 

• Skrivelse från Stiftelsen Dal-Västra Värmlands Järnväg (DVVJ). 
• Årsredovisning 2016. 
• Utredning. 
• Arbetsutskottets beslut 2017-06-20, § 259. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. Melleruds kommun beviljar Stiftelsen Dal-Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) ett 
ekonomiskt tillskott på 300 tkr under förutsättning att motsvarande beslut fattas 
av Bengtsfors kommun.  

2. finansiering sker inom kommunstyrelsens budget för 2017. 
 
Beslutsgång 

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

Stiftelsen Dal-Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) 
Bengtsfors kommun 
Ekonomichefen  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 123 Dnr KS 2017/34.512   
 
Svar på medborgarförslag om övergångsställen med vägbulor 
vid skolor och markerade övergångsställen vid E45 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 

1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att beakta behovet av vägbulor vid 
Fagerlidsskolan, enligt detta förslag, i kommande budgetunderlag. 

2. anse medborgarförslag om övergångsställen med vägbulor vid skolor och 
markerade övergångsställen vid E45 som besvarat. 

3. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att lämna synpunkterna om  
E45 och Viaduktsgatan vid nästa möte med Trafikverket. 

Sammanfattning av ärendet 

Lasse Svensson, Mellerud, föreslår i ett medborgarförslag den 19 januari 2017 att 
kommunen anlägger övergångsställen med vägbulor vid kommunens skolor och 
markerade övergångsställen vid E45 i Mellerud för att minska olycksrisken. 

När det gäller upphöjda trafikhinder vid Fagerlidsskolan kan sådana anläggas rent 
tekniskt. Samtidigt finns frågetecken om påverkan på vattenavrinning och ökat 
behov av driftunderhåll. Förslaget är att beakta förslaget till åtgärd i förvaltningens 
kommande budgetunderlag. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen bör lämna synpunkterna om Viaduktsgatan och 
E45 till Trafikverket. 
 
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag. 
• Kommunstyrelseförvaltningens förslag till svar med underlag från 

samhällsbyggnadsförvaltningen. 
• Arbetsutskottets beslut 2017-06-20, § 244. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen beslutar att 

1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att beakta behovet av vägbulor vid 
Fagerlidsskolan, enligt detta förslag, i kommande budgetunderlag. 

2. anse medborgarförslag om övergångsställen med vägbulor vid skolor och 
markerade övergångsställen vid E45 som besvarat. 

3. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att lämna synpunkterna om  
E45 och Viaduktsgatan vid nästa möte med Trafikverket. 
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Beslutsgång 

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

Lasse Svensson, Mellerud 
Samhällsbyggnadschefen 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 124 Dnr KS 2017/426.267   
 
Taxa för företagstomter i Melleruds kommun 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa följande taxor för företagstomter: 

Tomtraden närmast E45  50 kronor/m2   
Andra tomtraden in från E45 35 kronor/m2  
Övriga tomter  10 kronor/m2 
 
Sammanfattning av ärendet 

För att öka våra möjligheter att etablera nya företag på kommunens företagstomter 
finns behovet att fastställa taxor för företagstomterna.   

Det som finns beslutat är att kommunstyrelsen delegeras rätt att ta beslut i  
varje enskilt ärenden samt att man har jobbat efter en struktur med taxor. 

Struktur man jobbat efter tidigare: 

Tomt närmast 45:an  35:-/m2  senare 75:-/m2 
2:a tomt in ifrån 45:an 10:-/m2 senare 35:-/m2 
Övriga tomter  1:-/m2 senare 10:-/m2 
 
Beslutsunderlag 

• Kartor över industri-och handelsområden i Melleruds kommun (inkl även 
privat mark). 

• Tomttaxor 2017.  
• Arbetsutskottets beslut 2017-08-15, § 293. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa följande taxor för företagstomter: 

Tomtraden närmast E45  50 kronor/m2   
Andra tomtraden in från E45 35 kronor/m2  
Övriga tomter  10 kronor/m2 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 125    
 
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: 
 
B - PERSONALÄRENDEN  
 
B 6  Anställnings upphörande  
6.1 Uppsägning § 3/2017 
 
D - SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN  
 
D 18 Samhällsbyggnadsförvaltningens  
taxe- och bidragsärenden  
18.4 Bostadsanpassningsbidrag §§ 5-7/2017 
 
E - PLAN- OCH BYGGÄRENDEN  
 
E 21 Plan- och byggärenden  
21.4 Tillstånd till allmän kameraövervakning §§ 14-15/2017 
 
H - MEDBORGARKONTORET  
 
H 27 Parkeringstillstånd   
27.1 Parkeringstillstånd §§ 11-18/2017  

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av 
nedanstående delegeringsbeslut. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 126  
   
Anmälan 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

• Finansiell rapport per 2017-04-30. Dnr KS 2017/85. 

• Finansiell rapport per 2017-05-31. Dnr KS 2017/85. 

• Protokoll från Dalslands miljö- och energinämnds möte den 15 juni 2017. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 21 juni 2017, § 140, att bevilja strand-
skyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskydds- 
dispens för tillbyggnad av fritidshus och befintlig komplementbyggnad på 
fastigheten Holm-Torp 1:47. Dnr 2017.178.226. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 21 juni 2017, § 141, att bevilja strand-
skyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskydds- 
dispens för nybyggnad av altan på fastigheten Ransberg 1:148.  
Dnr 2017.189.226. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 21 juni 2017, § 142, att bevilja strand-
skyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskydds- 
dispens för förlängning av brygga på fastigheten Ryr 1:57.  
Dnr 2017.173.226. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 21 juni 2017, § 143, att bevilja strand-
skyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskydds- 
dispens för nybyggnad av komplementbyggnad, gäststuga samt rivning av 
förrådsbyggnad på fastigheten Östra Järn 1:72. Dnr 2017.188.226. 

• Finansiell rapport per 2017-06-30. Dnr KS 2017/85.  

• Finansiell rapport per 2017-07-31. Dnr KS 2017/85. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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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§ 127  
   
Aktuella frågor 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Utbildning i ny kommunallag och ny förvaltningslag 
Fredagen den 15 september 2017, kl. 08.00 – 16.00, i Centrumbiografen. 

• Politiska samtal om kommunens ekonomiska förutsättningar 2019 
Onsdagen 13 september 2017, kl. 13.30, i Bolstadsrummet. En representant  
per parti. 

• Rekrytering av ny kommunchef 
Av de 24 inkomna ansökningar har sex personer kallats till intervjuer som 
genomförs under de närmaste dagarna.  

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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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§ 128    
 
Rapporter 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen rapporterar från  
sammanträden m.m: 

• Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) 
Ledamoten Lisbeth Berglöv (KD) i Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) lämnar 
en aktuell rapport från bolagets verksamhet. 

• Nuntorps naturbruksskola 
Nuntorps gård har sålts till två privata företagare. Daniel Jensen (KD)  
informerar om ansökan om medel till en förstudie om Nuntorps framtid  
och om olika organisationers arbete kring detta. 

• Säkerheten i samhället 
Jörgen Eriksson (KIM) informerar om att en grupp som startats upp för  
att åka runt i kommunen och rapportera misstänkta händelser till Securitas 
och öka säkerheten i samhället. Ordförande redogör för kontakter med polis- 
myndigheten. Önskemål finns att bilda ett eget polisområde i Dalsland. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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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