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§ 36 Dnr KS 2016/311.106   
 
Hälso- och sjukvårdsavtal samt regional överenskommelse  
om psykiatri och missbruk 2017-04-01--2020-12-31 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun  

1. ställer sig bakom förslaget till Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland, 
avtal reglerar hälso- och sjukvårdsavtalet mellan Västra Götalandsregionerna 
och kommunerna i Västra Götaland, med giltighet från den 1 april 2017 till den 
31 december 2020 och som ersätter nuvarande Hälso- och sjukvårdsavtal, som 
därmed upphör att gälla fr. o. m 1 april 2017. Senast 12 månader före avtalet 
löper ut har parterna möjlighet att säga upp avtalet. Om ingen part skriftligen 
säger upp avtalet förlängs det med två år i taget.  

2. ställer sig bakom förslaget till underavtal, Överenskommelse om samarbete 
mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring 
personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk, med 
giltighet från den 1 april 2017 till den 31 december 2020 och som ersätter 
nuvarande överenskommelse, som därmed upphör att gälla fr.o.m. den 1 april 
2017.  

3. ställer sig bakom förslag om ändrad avtalstid i underavtal, Ramavtal om 
läkarinsatser inom kommunernas hälso- och sjukvård, till samma avtalstid som 
Hälso- och sjukvårdsavtalet som är huvudavtal.  

Ovanstående beslut är under förutsättning att Västkom tar beslut om avtalet. 
 
Reservationer och särskilda uttalanden 

Daniel Jensen (KD) och Jörgen Eriksson (KIM) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Inför ny avtalsperiod för Hälso- och sjukvårdsavtalet mellan VGR och kommunerna 
i Västra Götaland har parterna genomfört en gemensam översyn av nuvarande 
avtal. Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar ansvarsfördelning och samverkan inom 
de områdena där kommunen och VGR har ett gemensamt hälso- och sjukvårds-
ansvar enligt § 3 och § 18 hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). För patienter 
som får kommunal hälso- och sjukvård har parterna alltid ett gemensamt ansvar 
genom att kommunen ansvarar för sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut 
medan landstinget ansvarar för läkarresurser och övriga kompetenser.  

Såväl sjukhusvården som primärvården och den kommunala hälso- och sjukvården 
är i ständig förändring och utveckling. För att en patient med insatser från båda 
huvudmännen ska få en patientsäker, sammanhållen och en god vård med god 
kvalitet krävs en välfungerande samverkan mellan verksamheterna. Patientens 
perspektiv ska alltid sättas i första rummet. Alla medarbetare måsta ha kunskap 
om Hälso- och sjukvårdsavtalet och dess underavtal och tillämpa dessa med fokus 
på patientnyttan.  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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En delprocess i översynen av Hälso- och sjukvårdsavtalet var att ta fram ett förslag 
till ny överenskommelse mellan parterna kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning och personer med missbruk. Målsättningen är att 
överenskommelsen ska ge praktiskt stöd för samverkan mellan huvudmännen och 
deras företrädare.  

Förutom representanter från VGR och kommunerna har deltagare från 
brukarorganisationer deltagit i utarbetat förslag.  

Hälso- och sjukvårdsavtalet föreslås vara ett huvudavtal där Överenskommelse  
om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer  
med missbruk och Ramavtal om läkarinsatser i kommunal hemsjukvård och  
blir underavtal. Underavtalen har samma avtalstid och förutsätter att huvud- 
avtalet är giltigt.  
 
Beslutsunderlag 

• Missiv, tjänsteskrivelse och förslag till avtal. 
• Socialnämndens beslut 2017-01-30, § 2. 
• Regionfullmäktiges beslut 2017-01-31, § 9. 
• Arbetsutskottets beslut 2017-02-21, § 67. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun  

1. ställer sig bakom förslaget till Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland, 
avtal reglerar hälso- och sjukvårdsavtalet mellan Västra Götalandsregionerna 
och kommunerna i Västra Götaland, med giltighet från den 1 april 2017 till den 
31 december 2020 och som ersätter nuvarande Hälso- och sjukvårdsavtal, som 
därmed upphör att gälla fr. o. m 1 april 2017. Senast 12 månader före avtalet 
löper ut har parterna möjlighet att säga upp avtalet. Om ingen part skriftligen 
säger upp avtalet förlängs det med två år i taget.  

2. ställer sig bakom förslaget till underavtal, Överenskommelse om samarbete 
mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring 
personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk, med 
giltighet från den 1 april 2017 till den 31 december 2020 och som ersätter 
nuvarande överenskommelse, som därmed upphör att gälla fr.o.m. den 1 april 
2017.  

3. ställer sig bakom förslag om ändrad avtalstid i underavtal, Ramavtal om 
läkarinsatser inom kommunernas hälso- och sjukvård, till samma avtalstid som 
Hälso- och sjukvårdsavtalet som är huvudavtal.  

Ovanstående beslut är under förutsättning att Västkom tar beslut om avtalet. 

Daniel Jensen (KD) och Jörgen Eriksson (KIM): Kommunstyrelsen beslutar att 
återremittera ärendet till Västra Götalandsregionen på grund av dåligt ekonomiskt 
underlag. 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsgång 

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

Omröstning begärd. Ordförande godkänner följande beslutsgång. 

Ja-röst till arbetsutskottets förslag. 
Nej-röst till Daniel Jensens m.fl. förslag. 
 
Omröstningsresultat 

Med 9 ja-röster för arbetsutskottets förslag och 2 nej-röster för Daniel Jensens 
förslag beslutar kommunstyrelsen bifalla arbetsutskottets förslag. 
 

Ordinarie ledamöter Parti Ersättare Parti Ja Nej Avstår 
Christine Andersson (S)   X   
Thomas Hagman (S)   X   
Marianne Sand Wallin (S)   X   
Gunnar Karlsson (C)   X   
Peter Ljungdahl (C)   X   
Eva Pärsson (M)   X   
Daniel Jensen (KD)    X  
Sofia Falander (MP) Jörgen Eriksson (KIM)  X  
Pål Magnussen (V)   X   
Reine Hassel (SD) Ulf Rexefjord (SD) X   
Tommy W Johansson (S)   X   
Summa  9 2  

 
 
 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 37   
 
Aktuella asyl-, flykting- och integrationsfrågor 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

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

• Ensamkommande barn 
Antalet ensamkommande barn i kommunen minskar. Under 2017 kommer 
kommunen enligt avtal ta emot ett barn. Ökning av anhöriginvandring knutet  
till ensamkommande barn som beviljats permanent uppehållstillstånd. Detta 
medför ett ökat antal elever i kommunens skolor. 12 ensamkommande går för 
närvarande på Dahlstiernska gymnasiet. Dessa bor på några av de tre 
asylboendena. Det kan bli aktuellt att de flyttas till andra kommuner.  

• Inflyttning av nyanlända 
Det flyttar cirka 10 personer till kommunen från andra kommuner varje vecka. 

• Asylboenden 
Avveckling av de tre asylboendena i kommunen pågår under våren och hösten. 

• Praktik/jobb 
Asylsökande kommer inte längre att få praktikplatser. De som fått 
uppehållstillstånd kommer att prioriteras för jobbinsatser. 

Integrationsprojekt  
Personer som ingått i integrationsprojekt Naturvård är ute i jobb under 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Problem med svenskakunskaper hos  
personerna försvårar integrationen och kommunikationen. Arbete pågår inom 
arbets-marknadsenheten för att lösa problemet genom anställa en 
kommunikatör. Man måste även jobba med klankulturer som styr inom olika 
grupper. 30-40 personer ingår i akademikerprojektet. Arbete pågår för att ge 
dessa möjlighet att komma ut på jobb. 

• Utbildning/SFI 
I april startar två snabbspårsutbildningar – svetsteknik respektive introduktion 
till vård- och omsorg/stöd och service för nyanlända under två respektive en 
månad. Plats finns för 8-10 personer på svetsutbildningen och cirka 20 personer 
för vårdintroduktionen. Kommunen kommer att ordna praktikplatser för de som 
gått svetsutbildningen och de som gått vårdintroduktionen har möjlighet att 
söka sommarjobb. 

 
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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§ 38 Dnr KS 2017/55.042   
 
Bokslut 2016 för kommunstyrelsen  
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelseförvaltningen gör ett överskott på 6 059 tkr. Det beror framför allt 
på att kommunstyrelsens 3,3 Mnkr medel till förfogande inte har förbrukats. Det 
finns 2 650 tkr kvar.  

Dalslandskommunernas kommunalförbund har under 2016 upplösts och ombildats 
till Dalslands miljö- och energiförbund.  

Kommunfullmäktige beslutade att avsätta 800 tkr i 2016 års budget för fram-
tagande av detaljplaner. 154 tkr har använts för detta ändamål. Det är fortfarande 
ett stort behov av att förändra och göra nya detaljplaner 2017. Dessutom måste 
arbetet med att revidera Översiktsplan starta 2017. Det finns ett stort behov att de 
646 tkr finns tillgängliga 2017 också. Detta kommer att tas upp vid 
bokslutsdiskussionen.  

Kommunstyrelsen har avsatt 500 tkr för integrationsprojekt ihop med kommunens 
föreningar. Det finns 234 tkr kvar.  

Övriga enheterna gör mindre överskott och det beror framför allt på olika vakanser. 
Ett undantag är den administrativa enheten som har ett överskott på 1 424 tkr.  
Det beror på att planerad verksamheten inte kommit igång eller att leveranser av 
beställt material inte kommit i tid. 

Årets resultat visar för de skattefinansierade verksamheterna inom samhälls-
byggnadsförvaltningen ett överskott på 2 197 tkr.  

I detta resultat ingår 1 319 tkr för vinst av fastighetsförsäljningar, 783 tkr för vinst 
av skogsavverkning, 310 tkr för försäljning av maskiner samt en förlust på 398 tkr 
på Ugglan kvarteret. Dessa vinster skall inte användas i driften utan återlämnas till 
kommunens kassa. Tar man hänsyn till dessa poster så redovisar de skatte-
finansierade verksamheterna ett överskott på 224 tkr.  

För de affärsdrivande verksamheterna inom samhällsbyggnadsförvaltningen 
redovisas ett överskott på 1 693 tkr. Här är det Renhållning samt Fjärrvärme som 
levererar ett överskott. VA går enligt budget. Resultaten för de affärsdrivande 
verksamheterna balanseras mot kollektivet. Både Renhållning och Fjärrvärme har 
underhåll planerat vilket detta överskott kommer att användas för. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens bokslut 2016. 
• Arbetsutskottets beslut 2017-02-21, § 80. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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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. 
 
Beslutet skickas till  

Kommunchefen 
Samhällsbyggnadschefen 
Ekonomichefen 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 39 Dnr KS 2016/493.736   
 
Tätortsnära färdtjänsttaxa i Dals Rostock och Åsensbruk/ 
Håverud 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. från och med den 1 augusti 2017 införa en färdtjänsttaxa för tätortsnära trafik i 
tätorterna Dals Rostock och Åsensbruk/Håverud enligt baspris plus 50% påslag. 

2. ge verksamhetsutvecklaren och färdtjänsthandläggaren i uppdrag att genomföra  
en utvärdering efter ett år.  

3. redovisning ska ske vid kommunstyrelsens möte i oktober 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 januari 2015, § 3, att Melleruds kommun 
skulle införa en färdtjänsttaxa för tätortsnära trafik i tätorten Mellerud med  
baspris motsvarande 30 kronor och med 50% påslag. Den nya tätorttaxan  
innebar en egenavgift motsvarande 45 kronor. 

Vid kommunala pensionärsrådets möte i september 2016 framfördes önskemål  
om att andra tätorter i kommunen borde omfattas av tätortstaxan.  

Arbetsutskottet beslutade den 11 oktober 2016, § 361, att ge verksamhets-
utvecklaren och färdtjänsthandläggaren i uppdrag att ta fram förslag på 
färdtjänsttaxa för tätortsnära trafik i Dals Rostock och Åsensbruk.  

Genomförd utredning uppskattar att 160 färdtjänstresor inom Dals Rostock 
respektive 150 inom Åsensbruk/Håverud kommer att nyttjas under 2017.  

Den totala merkostnaden för kommunen motsvarar cirka 7 500 kronor/år,  
under förutsättning att färdtjänstresorna inom respektive tätort inte ökar 
dramatiskt. 

Arbetsutskottet gav den 21 februari 2017, § 79, verksamhetsutvecklaren och 
färdtjänsthandläggaren i uppdrag att inför kommunstyrelsens sammanträde den  
8 mars 2017 ta fram en karta över vilka områden som ingår i tätortsbegreppet  
när det gäller Mellerud, Dals Rostock och Åsensbruk/Håverud. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2017-02-21, § 79. 
• Förslag till områdeskarta.  

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. från och med den 1 augusti 2017 införa en färdtjänsttaxa för tätortsnära trafik i 
tätorterna Dals Rostock och Åsensbruk/Håverud enligt baspris plus 50% påslag. 

2. ge verksamhetsutvecklaren och färdtjänsthandläggaren i uppdrag att genomföra  
en utvärdering efter ett år.  

3. redovisning ska ske vid kommunstyrelsens möte i oktober 2018. 
 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 40 Dnr KS 2017/55.042   
 
Årsredovisning för koncernen Melleruds kommun 2016 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 

1. överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktiges revisorer. 

2. överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Melleruds kommuns resultat 2016, skillnaden mellan intäkter och kostnader, blev 
ett överskott på 45,7 Mnkr. Tillsammans med bolagen redovisas ett koncernresultat  
på 41,4 Mnkr. Kommunfullmäktiges uppdrag till styrelse och nämnder var i den 
ursprungliga budgeten att redovisa ett överskott på 20,4 Mnkr.  

Kommunen fick i december 2015 ett extra statsbidrag på 30,7 Mnkr. Kommun-
fullmäktige har beslutat att utökningen av resultatet ska användas till att utöka 
investeringsbudgeten med 20,8 Mnkr och att resterande 8,6 Mnkr ska förstärka 
kommunens förmåga att integrera nyanlända. Dessa 8,6 mnkr ingår i årets 
resultat. Kommunfullmäktige har möjlighet att använda dessa medel till att 
budgetera utökade kostnader för integration av nyanlända. 

Resultatet har uppstått genom både plus och minusposter. Socialnämnden 
redovisar en årsprognos på minus 13,8 Mnkr. Några av kostnaderna har varit 
befarade tidigare och kommunfullmäktige har beslutat om ökat anslag med  
9,4 Mnkr för bl.a. äldreomsorg och försörjningsstöd i budget 2017. Socialnämndens 
underskott 2016 är högre än budgetökningen för 2017 vilket innebär att nämnden 
behöver vidta åtgärder för att få en verksamhet i nivå med tilldelade anslag. 

I den sammanställda redovisningen ingår Melleruds Industrilokaler AB samt 
Melleruds bostäder AB till 100 procent, Dalslandskommunernas kommunalförbund 
ingår med 22 %. Bolagens sammanlagda resultat uppgår till minus 4,9 Mnkr. 
 
Beslutsunderlag 

• Årsredovisning 2016.  
• Arbetsutskottets beslut 2017-02-21, § 81. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen beslutar att 

1. överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktiges revisorer. 

2. överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 41 Dnr KS 2017/42.041   
 
Budget 2018, uppdrag enligt schablonuppräkning 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. ge kommunchefen i uppdrag att, tillsammans med förvaltningscheferna,  
ta fram ett förslag till budget för 2018 i enlighet med framtagen schablon-
uppräkning.  

2. redovisning av framtaget tjänstemannaförslag budget för 2018 ska ske  
den 5 april 2017. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Att planera budgeten för nästkommande år är en omfattande process. Arbetet 
inleds med att de politiska partierna - utifrån omvärldsanalys, årsredovisning och 
information om ekonomiska förutsättningar – tar fram politiska prioriteringar. 
 
Med vägledning av den politiska prioriteringsdebatten startar budgetberedningen 
sitt arbete. Budgetberedningens arbete resulterar i en strategisk plan som 
innehåller mål, inriktning, uppdrag och resursramar för de olika verksamhets-
områdena. Budgeten för kommande år fastställs av Kommunfullmäktige i juni. 

Arbetsutskottet beslutade den 7 februari 2017, § 54, att ge ekonomichefen i 
uppdrag att ta fram en schablonuppräkning för budget 2018 enligt följande 
direktiv: 

1. Oförändrad skatt 

2. Inflationskompensation 1% 

3. Löneökning 2,5% 

4. Riktad löneökning 0,5% 

5. 9 200 invånare den 1 november 2017  

6. Snittränta 2,3% 

7. Låneskuld 192 Mnkr 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2017-02-21, § 82. 
 
  

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  

1. ge kommunchefen i uppdrag att, tillsammans med förvaltningscheferna,  
ta fram ett förslag till budget för 2018 i enlighet med framtagen schablon-
uppräkning.  

2. redovisning av framtaget tjänstemannaförslag budget för 2018 ska ske  
den 5 april 2017. 

 
Beslutsgång 

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

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 42 Dnr KS 2017/77.007   
 
Revisionsrapporten Uppföljning av granskning av 
investeringsverksamheten 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Melleruds kommun har PwC gjort  
en uppföljning av en tidigare granskning av investeringsverksamheten som 
genomfördes 2009 och där en första uppföljning gjordes 2013. Uppföljningen 2013 
visade att kommunstyrelsen inte vidtagit några åtgärder för att förbättra styrning 
och ledning över investeringsprocessen. 

Syftet med granskningen är att undersöka om kommunstyrelsen vidtagit åtgärder 
för att förbättra styrning, ledning och uppföljning av investeringsprocessen efter 
uppföljningen 2013.     

Revisorernas samlade bedömning är att kommunstyrelsen förbättrat ledning och 
styrningen av investeringsprocessen. Åtgärder har vidtagits utifrån samtliga 
kommentarer och rekommendationer i den ursprungliga granskningen. 
 
Beslutsunderlag 

• Revisionsrapporten Uppföljning av granskning av investeringsverksamheten.  
• Arbetsutskottets beslut 2017-02-21, § 74. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 43    
 
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 5 Visstidsanställningar  
5.2 Förvaltningschef § 1-2/2017 
  
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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§ 44  
   
Anmälan 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

• Finansiell rapport per 2017-01-31. Dnr KS 2017/85. 

• Protokoll från Dalslands miljö- och energiförbunds möte den 2 februari 2017. 

• Protokoll från Samordningsförbundet Vänersborg/Melleruds möte den  
6 februari 2017. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 22 februari 2017, § 27, att bevilja strand-
skyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskydds- 
dispens för rivning av fritidshus och nybyggnad av fritidshus på fastigheten 
Östanå 1:32. Dnr 2016.353.226. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 22 februari 2017, § 28, att bevilja strand-
skyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskydds- 
dispens för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Gunvarbyn 1:68.  
Dnr 2017.16.226. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 22 februari 2017, § 29, att bevilja strand-
skyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskydds- 
dispens för tillbyggnad av fritidshus och altan på fastigheten Krökersrud 1:201.  
Dnr 2017.39.226. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 22 februari 2017, § 30, att bevilja strand-
skyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskydds- 
dispens för nybyggnad av komplementbyggnad gäststuga på fastigheten 
Ransberg 1:22. Dnr 2017.45.226. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 22 februari 2017, § 31, att bevilja strand-
skyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskydds- 
dispens för rivning av bostadshus och nybyggnad av enbostadshus på 
fastigheten Kvantenburg 1:7. Dnr 2017.47.226. 
 

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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§ 45  
   
Aktuella frågor 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Avfallsplan Dalsland 
Ordförande informerar om Avfallsplan Dalsland. Behov finns att en politiker i 
Dalslands Miljö- och energinämnd ingår i arbetsgruppen som ska ta fram planen.  
Jörgen Eriksson (KIM) får i uppdrag att ta upp frågan vid nästa nämndsmöte. 

• Försäljning av kommunens sjöbodar 
Kommunchefen rapporterar om att en person har anmält intresse om att  
köpa en av de återstående sjöbodarna. 

• Västerråda köpcenter 
Kommunchefen informerar om att Melleruds Handel AB kommer att ta ett  
beslut om köpcentret inom kort. 

• Köpmantorget 
Kommunchefen informerar om förslag på ombyggnad av Köpmantorget som 
ska presenteras för Köpmannaföreningen i slutet av mars innan eventuellt 
genomförande. 

 
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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§ 46    
 
Rapporter 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen rapporterar från  
sammanträden m.m: 

• Återkoppling av Västtrafiks kommundialog 2016 
Ordförande informerar om Melleruds kommuns förslag på förbättringar/ 
utökningar av kollektivtrafiken och Västtrafiks utvärdering och återkoppling  
till kommunen. 

• Dalslands miljö- och energiförbund 
Ersättaren i Dalslands miljö- och energinämnd Jörgen Eriksson (KIM)  
informerar om aktuella frågor/problemställningar i nämnden. 

 
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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§ 46 Dnr KS 2017/76.001   
 
Genomlysning/kartläggning av Fyrbodals kommunalförbund 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna till arbetsutskottet att besvara remiss- 
frågorna i genomlysning/kartläggning av Fyrbodals kommunalförbund i enlighet 
med förda diskussioner och synpunkter som framförts vid kommunstyrelsens 
sammanträde. 
 
Sammanfattning av ärendet 

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

Målet med genomlysningen/kartläggningen har varit att 

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

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

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

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

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

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

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

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att överlämna till 
arbetsutskottet att besvara remissfrågorna i genomlysning/kartläggning av 
Fyrbodals kommunalförbund i enlighet med förda diskussioner och synpunkter  
som framförts vid kommunstyrelsens sammanträde. 
 
Beslutet skickas till 

Arbetsutskottet 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 


