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§ 211 Dnr KS 2017/550.003 
 
Remissvar över förslag till Stärkt livsmedelskontroll genom 
ökad kommunal samverkan (2017:9) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun överlämnar remissvar över 
förslag till Stärkt livsmedelskontroll genom ökad kommunal samverkan (2017:9) 
enligt föreliggande förslag från Dalslands miljö- och energiförbund. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Melleruds kommun har fått möjlighet att senast den 8 januari 2018 inkomma med 
remissvar till Näringsdepartementet på Statskontorets rapport ”Stärkt 
livsmedelskontroll genom ökad kommunal samverkan (2017:9).  

Bakgrunden är att regeringen gett Statskontoret i uppdrag att föreslå åtgärder som 
säkerställer att nödvändiga livsmedelskontroller genomförs av alla kommunala 
kontrollmyndigheter. Statskontoret har överlämnat rapporten ”Stärkt 
livsmedelskontroll genom ökad kommunal samverkan (2017:9). Statskontoret har 
utrett hur livsmedelskontrollen kan stärkas i kommuner där kontrollen är otillräcklig 
eller inte utförs på ett riskbaserat sätt. Slutsatsen är att kommunerna behöver 
samverka mer och att kontrollmyndigheterna behöver bli större och färre.  

Regeringen föreslås anta en färdplan för att öka den kommunala samverkan. 
Regeringen bör formulera ett mål om att kontrollmyndigheterna bör ha minst tre 
årsarbetskrafter inom livsmedelskontroll år 2025. På så sätt blir livsmedels-
kontrollen mindre sårbar och mer effektiv. Ett sådant mål förutsätter att kommuner 
i ökad utsträckning bildar gemensamma kontrollmyndigheter.  
 
Beslutsunderlag 

• Remissen Stärkt livsmedelskontroll genom ökad kommunal samverkan (2017:9). 
• Dalslands miljö- och energiförbunds beslut 2017-11-02, § 73. 
• Arbetsutskottets beslut 2017-12-05, § 466. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun överlämnar remissvar över 
förslag till Stärkt livsmedelskontroll genom ökad kommunal samverkan (2017:9) 
enligt föreliggande förslag från Dalslands miljö- och energiförbund. 
 
Beslutsgång 

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

Näringsdepartementet 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsen 2017-12-06 4
  
 
 
 
 
 

§ 212 Dnr KS 2017/648.042 
 
Delårsbokslut 2017-07-31 för Dalslands miljö- och 
energiförbund med revisionsrapport 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Dalslands miljö- och energiförbund har den 15 november 2017 översänt 
delårsbokslut för perioden 2017-01-01--07-31. 

Rapporten visar på ett underskott på 83 tkr för delåret.  
 
Beslutsunderlag 

• Dalslands miljö- och energiförbund delårsrapport 2017-07-31. 
• Dalslands miljö- och energiförbunds beslut 2017-10-19, § 47.  
• Revisorernas rapport och promemoria. 
• Arbetsutskottets beslut 2017-12-05, § 467. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
 
 
 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 213   
 
Integrations- och arbetsmarknadsfrågor 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Socialchefen, kultur- och utbildningschefen, administrative chefen, ekonomichefen 
och kommunchefen informerar om aktuella integrations- och arbetsmarknads-
frågor: 

• Arbetslösheten i Mellerud 
Administrative chefen redovisar aktuell arbetslöshetsstatistik för Melleruds 
kommun. Cirka 480 öppet arbetslösa totalt i oktober 2017. Ungdomsarbets-
lösheten sjunker som i övriga riket. Cirka 50 arbetslösa ungdomar. 

• Flöden arbetsmarknadsenheten 
Administrative chefen redovisar statistik över arbetsmarknadsenhetens  
in- och utflöde av deltagare i arbetsmarknadsprogram. 

• Myndighetssamverkan 
Administrative chefen redovisar olika former av samverkan mellan 
arbetsmarknadsenheten och arbetsförmedlingen, försäkringskassan, 
samordningsförbundet, kommunens LSS och IFO samt gymnasiet. 

• Avslut arbetsmarknadsenheten 
Administrative chefen redovisar att många flyttar till andra kommuner  
under eller efter avslut hos arbetsmarknadsenheten. De flesta slutar  
under perioden 6-24 månader i etableringen. 

• Arbetsintegrerad integration 
Efter 12 månader i projektet har fem personer har slutfört projektet. Tre har  
gått vidare till arbete och två har flyttat från kommunen. Tio personer ingår 
i det fortsatta projektet under 2018 – fem inom vård och omsorg och fem  
inom samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter.  

• Ensamkommande 
Socialchefen redovisar att kommunen ansvarar för 38 ensamkommande –  
15 asyl och 23 PUT. Kommunen kommer att återta ansvaret för handläggandet 
av ensamkommande från 1 mars 2018. Nya överenskommelsen från sommaren 
2018 om afganska ensamkommande kan innebära att kommunen får ansvar för 
ytterligare 5-15 personer. 

• Ekonomiskt bistånd 
Socialchefen redovisar att cirka 120 hushåll får försörjningsstöd – 47 hushåll  
har fått försörjningsstöd i mer än två år. Individ- och familjeomsorgen har ett 
projekt för att få ner antalet långtidsarbetslösa till under 100 hushåll, sänka 
kostnader (300 tkr/månad), extra satsning på långtidsarbetslösa. Redovisning 
kommer att ske 20 december 2017. 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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• Brist på förskoleplatser/lokaler 
Kultur- och utbildningschefen informerar om det stora behovet av 
förskoleplatser. Orsaken är att fler barn föds än tidigare år och barnfamiljer 
flyttar inte från kommunen. Behov finns av nya lokaler. En modul med två 
avdelningar kommer att leasas och placeras på Lunden. Det kan även bli  
aktuellt med en utbyggnad av Lunden och en framtida nybyggnad i kvarteret 
Ugglan. 

• Skollokaler 
Kultur- och utbildningschefen informerar om att de barnfamiljer som flyttar till 
kommunen har fler barn än tidigare. Även lokaler för grundskola och gymnasiet 
kan i framtiden behöva utökas för att möta elevökningen. 

• Befolkningsutveckling i kommunen 
Aktuell befolkningssiffra är 9 344. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
   
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 214 Dnr KS 2017/678.168    
 
Plan för kontinuitet i samhällsviktig verksamheten inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta Plan för kontinuitet i samhällsviktig 
verksamheten inom samhällsbyggnadsförvaltningen enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Melleruds kommun har en övergripande plan för hantering av extraordinära 
händelser och samhällsstörningar som antogs av kommunfullmäktige den 21 juni 
2017. Planen talar om hur kommunen ska hantera samhällsstörningar och 
extraordinära händelser, organisera sig, hur kommunens organisation för 
krisledning leder, samordnar, samverkar, säkerställer samband och vilka lokaler 
med nödvändig teknisk utrustning för ledning och samverkan som disponeras vid 
sådana händelser. 

Den övergripande planen ska användas som utgångspunkt för nämndens/bolagets 
planering och checklistor för att upprätthålla egen samhällsviktig verksamhet  
enligt Instruktion för krisberedskapsarbete i Melleruds kommun (aktivitet 12., 
Kommunstyrelsen 2017-05-10, § 77). 

Plan för kontinuitet i samhällsviktig verksamheten inom samhällsbyggnads-
förvaltningen beskriver hur förvaltningen ska upprätthålla egen samhällsviktig 
verksamhet. Planeringen består av två delar: plan för förvaltningen och checklistor 
för olika enheter och processer. Denna plan ansluter till Melleruds kommuns plan 
för hantering av extraordinära händelser och samhällsstörningar 2017-2018. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till Plan för kontinuitet i samhällsviktig verksamheten inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen.  

• Arbetsutskottets beslut 2017-12-05, § 487. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen beslutar att anta Plan för kontinuitet i samhällsviktig 
verksamheten inom samhällsbyggnadsförvaltningen enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Säkerhetssamordnaren 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 215 Dnr KS 2015/275.041 
 
Slutredovisning av Projekt Köp av mark Hunnebyn 1:5-5 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisningen av projekt Köp av mark 
Hunnebyn 1:5-5 och avslutar ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Hunnebyns återvinningscentral ligger på mark som kommunen 2016 arrenderade. 
Eftersom kommunen har verksamhet på marken som inte kommer att kunna 
återställas så var det strategiskt bra för kommunen att äga denna mark.  

Köpeskillingen uppgick till 300 tkr plus lagfartskostnad 4,5 tkr (1,5 procent)  
vilket totalt blev 304,5 tkr. Stämpelskatt tillkom. 

Kommunstyrelsen beslutade den 14 september 2016, § 150, att ge samhälls-
byggnadschefen i uppdrag att köpa marken – fastigheten Mellerud Hunnebyn  
1:5-5.  
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens beslut 2016-09-14, § 150. 
• Slutredovisning. 
• Arbetsutskottets beslut 2017-11-07, § 429. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisningen av projekt Köp av mark 
Hunnebyn 1:5-5 och avslutar ärendet. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 216 Dnr KS 2017/539.041 
 
Norra Älvsborgs Räddningsförbunds (NÄRF) taxor 2018 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds taxor för 
myndighetsutövning och myndighetstillsyn för 2018 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har översänt förslag till taxor för 
myndighetsutövning och myndighetstillsyn för 2018. Taxorna ska fastställas  
av medlemskommunernas kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 

• Direktionens beslut 2017-09-20, § 31.  
 Begäran om antagande av taxor för 2018 Norra Älvsborgs 

Räddningstjänstförbund. 
• Skrivelse från Vänersborgs kommun. 
 Rättat förslag till Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds taxor för 

myndighetsutövning och myndighetstillsyn för 2018. 
 Missiv från NÄRF. 
 Arbetsutskottets beslut 2017-11-20, § 456. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige fastställer Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds taxor för 
myndighetsutövning och myndighetstillsyn för 2018 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 217 Dnr KS 2017/658.042 
 
Fyrbodals kommunalförbunds delårsrapport 2017-06-30  
med revisionsberättelse 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Fyrbodals kommunalförbund har den 21 november 2017 översänt delårsrapport  
för perioden 2017-01-01--06-30. 

Rapporten visar på ett underskott på 646 tkr för första halvåret 2017.  
 
Beslutsunderlag 

• Fyrbodals kommunalförbund, delårsrapport 2017-06-30 
• Revisorernas rapport och promemoria.  
• Fyrbodals kommunalförbunds direktions beslut 2017-09-21, § 45.  
• Arbetsutskottets beslut 2017-12-05, § 478. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande 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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§ 218 Dnr KS 2017/328.013  
 
Redovisning av kommunens sjukskrivningstal 2017 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.  
 
Sammanfattning av ärendet 

T.f. HR-chefen och personalassistenten redovisar aktuell statistisk över  
Melleruds kommuns sjukskrivningstal och dess utveckling: 

• Sjukfrånvaro inom Melleruds kommun 2011-2017 
Personalassistenten redovisar utvecklingen av sjukskrivningstalet och 
sjukfrånvaron i procent - 6,8 nu mot 7,8 motsvarande period förra året. 
Antalet personer som varit sjukskrivna över 90 dagar har minskat –  
19 nu mot 41 förra året. Antalet personer som nekas sjukskrivning av 
försäkringskassan har ökat mot förra året. Vidare redovisas sjuklöne- 
kostnadernas utveckling. 

• Projekt i Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud 
En kartläggning kommer att göras i projektform - Hälsoflödet - på alla  
invånare i Vänersborg och Melleruds kommuner för att få reda på 
sjukskrivningsorsaker. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 219 Dnr KS 2017/649.024 
 
Pensionspolicy för anställda inom Melleruds kommun 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa Pensionspolicy för anställda inom Melleruds kommun att gälla från  
och med 1 februari 2018. 

2. upphäva nuvarande Pensionspolicy för Melleruds kommun som fastställdes  
av kommunfullmäktige den 26 september 2007, § 82. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge t.f. HR-chefen i uppdrag att ta fram 
tillämpningsanvisningar. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Melleruds kommun ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd 
arbetsgivare, samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser. Kommunens pensions-  
och trygghetssystem är en viktig del av medarbetarnas villkor för den framtida 
privatekonomin. 

Bestämmelserna i kollektivavtalen är i vissa delar dispositiva och ger utrymme 
för lokala eller individuella överenskommelser.  

Syftet med pensionspolicyn är att: 

1. Beskriva det som kommunen har beslutat ska gälla i specifika pensionsfrågor 

2. Få bättre kontroll och överblick över pensionsförmåner och andra förmåner 
knutna till ålder  

3. Åstadkomma en konsekvent och rättvis hantering av pensionsförmåner och 
andra förmåner som är knutna till ålder  

4. Ge ökad möjlighet att anpassa arbetstids- och pensionslösningar efter den 
enskildes behov och förutsättningar 

5. Öka attraktionen som arbetsgivare  
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till Pensionspolicy för anställda inom Melleruds kommun. 
• Arbetsutskottets beslut 2017-11-20, § 453. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa Pensionspolicy för anställda inom Melleruds kommun att gälla från  
och med 1 februari 2018. 

2. upphäva nuvarande Pensionspolicy för Melleruds kommun som fastställdes  
av kommunfullmäktige den 26 september 2007, § 82. 

 
Kommunstyrelsen beslutar att ge t.f. HR-chefen i uppdrag att ta fram 
tillämpningsanvisningar. 
 
Beslutsgång 

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

T.f. HR-chefen 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 220 Dnr KS 2017/676.003 
 
Kommunfullmäktiges arbetsordning, revidering 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av kommunfullmäktiges 
arbetsordning enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Från och med den 1:a januari 2018 gäller den nya kommunallagen (2017:725).  
På grund av det behövde kommunfullmäktiges arbetsordning revideras för att  
vara anpassad till den nya lagen. Kommunens controller fick i uppdrag av 
kommunchefen att revidera dokumentet och ge förslag på en ny arbetsordning  
för kommunfullmäktige. 

Efter en genomgång har det visat sig att följande aktualiseringar behöver göras: 

8 §. Tillägg/förtydligande över när kommunfullmäktiges sammanträde SENAST 
måste tillkännages på kommunens anslagstavla.  

9-10 §§. har bytt plats då paragraf om annonsering hamnade under rubriken 
”Sammanträde på distans” och inte under ”Tid och plats” i tidigare version av 
arbetsordningen.  

9 §. Har skrivits om efter att den nya kommunallagen slopat krav på annonsering i 
lokaltidning.  

10 §. Enligt 5 kap. 16 § KL är det fullmäktige som beslutar om ledamot får delta på 
distans och inte ordföranden som i tidigare version av vår arbetsordning. 

13 §. Ett tillägg och förtydligande om när kallelse om tid och plats SENAST ska 
skickas ut till ledamöter. 

16 §. Rättelse av felaktiga hänvisningar till paragrafer i arbetsordningen.  

19 §. Tillägg och förtydligande avseende tid för justering av protokoll samt rättelse 
av felaktig hänvisning till paragraf i arbetsordningen.  

21 § 4:e stycket. Korrigering av hänvisning till KL. 

31 §. Korrigering av hänvisning till KL samt felaktiga uppgifter om beslutsnivå  
och när beslut delges förslagsställaren. 

32 §. Korrigering av hänvisning till KL. 

33 §. Korrigering av hänvisning till KL. 

34 §. Rättelse av felaktig hänvisning till paragraf i arbetsordningen.  

43 §. Har skrivits om efter att den nya kommunallagen slopat fysisk anslagstavla 
samt för att hänvisa till rätt paragraf i nya KL avseende protokollets 
tillkännagivande.  
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 

• Förslag till ny arbetsordning för kommunfullmäktige.  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2017-12-05, § 468. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av kommunfullmäktiges 
arbetsordning enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 221 Dnr KS 2017/679.003 
 
Kommunstyrelsens reglemente, revidering 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av kommunstyrelsens reglemente 
enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Från och med den 1:a januari 2018 gäller den nya kommunallagen (2017:725).  
På grund av det behövde kommunens författningssamling ses över så att den 
överensstämmer och är anpassad till den nya kommunallagen. Ett första steg var 
bl.a. att ta fram förslag till nya reglementen för nämnderna. Kommunens controller 
fick i uppdrag av kommunchefen att revidera dokumentet och ge förslag på ev. 
ändringar som behöver göras. 

Efter en genomgång har det visat sig att följande aktualiseringar behöver göras: 

1 §. Ny hänvisning till rätt KL. 

5 §, punkt 4. Ny hänvisning till rätt paragrafer i nya KL. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till nytt reglemente för kommunstyrelsen.  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2017-12-05, § 469. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av kommunstyrelsens reglemente 
enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 222 Dnr KS 2017/673.003 
 
Byggnadsnämndens reglemente, revidering 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av byggnadsnämndens reglemente 
enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Från och med den 1:a januari 2018 gäller den nya kommunallagen (2017:725).  
På grund av det behövde kommunens författningssamling ses över så att den 
överensstämmer och är anpassad till den nya kommunallagen. Ett första steg var 
bl.a. att ta fram förslag till nya reglementen för nämnderna. Kommunens controller 
fick i uppdrag av kommunchefen att revidera dokumentet och ge förslag på ev. 
ändringar som behöver göras. 

Efter en genomgång har det visat sig att 3 kap. 16 § i byggnadsnämndens 
reglemente behöver aktualiseras med en ny hänvisning till nya KL.  
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till nytt reglemente för byggnadsnämnden.  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2017-12-05, § 470. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av byggnadsnämndens reglemente 
enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 223 Dnr KS 2017/674.003 
 
Kultur- och utbildningsnämndens reglemente, revidering 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av kultur- och 
utbildningsnämndens reglemente enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Från och med den 1:a januari 2018 gäller den nya kommunallagen (2017:725).  
På grund av det behövde kommunens författningssamling ses över så att den 
överensstämmer och är anpassad till den nya kommunallagen. Ett första steg var 
bl.a. att ta fram förslag till nya reglementen för nämnderna. Kommunens controller 
fick i uppdrag av kommunchefen att revidera dokumentet och ge förslag på ev. 
ändringar som behöver göras. 

Efter en genomgång har det visat sig att 3 kap. 16 § i kultur- och utbildnings-
nämndens reglemente behöver aktualiseras med en ny hänvisning till nya KL.  
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till nytt reglemente för kultur- och utbildningsförvaltningen.  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2017-12-05, § 471. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av kultur- och 
utbildningsnämndens reglemente enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

 

 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 224 Dnr KS 2017/675.003 
 
Socialnämndens reglemente, revidering 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av socialnämndens reglemente 
enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Från och med den 1:a januari 2018 gäller den nya kommunallagen (2017:725).  
På grund av det behövde kommunens författningssamling ses över så att den 
överensstämmer och är anpassad till den nya kommunallagen. Ett första steg var 
bl.a. att ta fram förslag till nya reglementen för nämnderna. Kommunens controller 
fick i uppdrag av kommunchefen att revidera dokumentet och ge förslag på ev. 
ändringar som behöver göras. 

Efter en genomgång har det visat sig att 3 kap. 16 § i socialnämndens reglemente 
behöver aktualiseras med en ny hänvisning till nya KL.  
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till nytt reglemente för socialnämnden.  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2017-12-05, § 472. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av socialnämndens reglemente 
enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

 
 

 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 225 Dnr KS 2017/677.002 
 
Kommunstyrelsens delegeringsregler, revidering 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta revidering av kommunstyrelsens 
delegeringsregler enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Från och med den 1:a januari 2018 gäller den nya kommunallagen (2017:725).  
På grund av det behövde kommunens författningssamling ses över så att den 
överensstämmer och är anpassad till den nya kommunallagen. En del i arbetet är 
att se över kommunens delegeringsregler och delegeringsordningar. Nedan 
presenteras förslag på lämpliga ändringar i kommunstyrelsens delegeringsregler.  

Efter en genomgång har det visat sig att följande aktualiseringar behöver göras: 

Avsnitt ”Kommunallagen” 

Punkt 1. Korrigering av hänvisningar till rätt paragrafer i nya KL. 
Punkt 2. Korrigering av hänvisningar till rätt paragrafer i nya KL samt tillägg av 
punkten e avseende vilka ärenden där beslutsrätten inte kan delegeras.  

Avsnitt ”Förkortningsförteckning” 

Mellerud kommun har ingen personalchef utan en HR-chef.  

Avsnitt ”1.3 Avvisa överklaganden” 

Korrigerad hänvisning till KL. 

Avsnitt ”8.4 Kollektivavtalsförhandlingar” 

HR-chef istället för Pers-chef. 

Avsnitt ”8.7 Övriga avtal” 

HR-chef istället för Pers-chef. 

Avsnitt ”11.1 Anmälan om bisyssla” 

HR-chef istället för Pers-chef. 

Avsnitt ”11.1 Anmälan om bisyssla” 

HR-chef istället för Pers-chef. 

Avsnitt ”13.1 Tvisteförhandlingar” 

HR-chef istället för Pers-chef. 

Avsnitt ”13.2 Konfliktanvisningar” 

HR-chef istället för Pers-chef. 

Avsnitt ”13.3 Dispens från stridsåtgärder” 

HR-chef istället för Pers-chef. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Avsnitt ”13.4 Beslut om skyddsarbete” 

HR-chef istället för Pers-chef. 

Avsnitt ”14.2 MBL” 

HR-chef istället för Pers-chef. 

Avsnitt ”15.1 Löneförmåner vid fackligt arbete” 

HR-chef istället för Pers-chef. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till nya delegeringsregler för kommunstyrelsen. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2017-12-05, § 473. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen beslutar att anta revidering av kommunstyrelsens 
delegeringsregler enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

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

KFS 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 226 Dnr KS 2016/598.460 
 
Svar på motion om att minska köttkonsumtionen i Mellerud 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. anse motionen som besvarad i den del som avser att Melleruds kommun ska 
sprida kunskap om minskad köttkonsumtion. 

2. avslå motionen i den del som avser målet om 100 % närproducerat kött i de 
egna köken med hänvisning till upphandlingslagstiftningen. 

3. anse motionen besvarad i den del som avser minskad köttkonsumtion med 40 % 
till 1990 års nivå i de egna produktionsköken. 

Sammanfattning av ärendet 

Tony Johansson (MP) föreslår i en motion den 18 december 2016 att 

1. Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att låta utreda förut-
sättningarna för att kommunen, genom samarbete med lokala organisationer 
och företag, kan verka för att sprida information och kunskap om varför 
människor i Melleruds kommun bör minska konsumtionen av köttprodukter.  

2. Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att fastställa målet 100 % 
för andelen närproducerat kött i de egna köken, samt arbeta fram en strategi för 
att uppnå målet. 

3. Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att utifrån miljö- och 
hushållsekonomiska aspekter i samverkan med berörda nämnder och styrelser 
arbeta fram åtgärdsförslag för hur köttkonsumtionen i de egna köken kan 
minskas med 40 % till 1990 års nivå. 

Serviceenheten redovisar här hur de arbetar för mer vegetarisk kost inom sin 
verksamhet. 

En gemensam livsmedels- och måltidspolicy har antagits efter det att motionen 
inkom. Policyn uttrycker ett antal mål för verksamheten samt är ett styrdokument 
och stöd för att kvalitetssäkra upphandling, inköp och måltider i berörda 
kommuner. 

Även kommunallagens princip om likabehandling och möjligheterna till kravställning 
vid offentlig upphandling är faktorer som behöver tas under övervägande i 
sammanhanget. 

Beslutsunderlag 

• Motion 
• Livsmedel- och måltidspolicy, § 48, KF 2017-04-19 
• Underlag från Samhällsbyggnadsförvaltningen 
• Närproducerat och LOU, Upphandlingsmyndigheten 
• Arbetsutskottets beslut 2017-11-20, § 450. 
  

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. anse motionen som besvarad i den del som avser att Melleruds kommun ska 
sprida kunskap om minskad köttkonsumtion. 

2. avslå motionen i den del som avser målet om 100 % närproducerat kött i de 
egna köken med hänvisning till upphandlingslagstiftningen. 

3. anse motionen besvarad i den del som avser minskad köttkonsumtion med 40 % 
till 1990 års nivå i de egna produktionsköken. 

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 227 Dnr KS 2016/20.026 
 
Svar på motion om arbetskläder till anställda inom Melleruds 
kommun 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige anser motion om arbetskläder till anställda inom Melleruds 
kommun som besvarad. 
 
Reservationer och särskilda uttalanden 

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

Gert Lund (SD) föreslår i en motion som inkom den 14 januari 2016, att Melleruds 
kommun som arbetsgivare ser till att de anställda inom äldrevården och förskolan 
har tillgång till erforderliga kläder för att kunna utföra sina arbetsuppgifter utan att 
själva behöva stå för denna extrakostnad som det medför.  

Den 12 september 2017 beslutade arbetsutskottet remittera motionen till 
socialnämnden och kultur- och utbildningsnämnden för yttrande.  

Båda nämnderna föreslår i sina yttranden att motionen bör anses som besvarad. 

Beslutsunderlag 

• Motion 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2017-02-09, § 38 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2017-02-21, § 75 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2017-09-12, § 334  
• Kultur- och utbildningschefen tjänsteskrivelse 
• Kultur- och utbildningsnämnden beslut 2017-10-25, § 68 
• Socialchefens förslag 
• Socialnämnden beslut 2017-10-27, § 132.  
• Arbetsutskottets beslut 2017-11-20, § 451. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige anser motion om arbetskläder till anställda inom Melleruds 
kommun som besvarad. 

Ulf Rexefjord (SD): Kommunfullmäktige bifaller motionen med ändring att ett sko- 
och klädbidrag införs om 1 500 kronor per år för samtliga tillsvidareanställda i 
förskoleverksamhet samt hemvården. Finansiering sker genom kommunstyrelsen 
avsatta medel. 
 
Beslutsgång 

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsen 2017-12-06 25
  
 
 
 
 
 

§ 228  Dnr KS 2015/355.003 
   
Styr- och ledningssystem för Melleruds kommun 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. remittera förslag till Styr- och ledningssystem för Melleruds kommun till 
byggnadsnämnden, kultur- och utbildningsnämnden och socialnämnden för 
synpunkter.  

2. remissvaren ska ha kommit in till kommunkansliet senast den 31 december 
2017. 

 
Sammanfattning av ärendet  

Styr- och ledningsprinciperna reglerar ansvarsfördelningen i Melleruds kommun. 

Allt arbete ska präglas av en helhetssyn, där kommunens bästa och koncernnyttan 
beaktas vid alla beslut som fattas. 

Styrdokument ska garantera att målen för verksamheten följs. För några år sedan 
började förvaltningen se över styrdokumenten. Det framträdde då en bild av att det 
var många dokument och otillräcklig uppföljning. Det påbörjades då ett arbete för 
att se över dokumenten. 

Det visade sig svårt att strukturera styrdokumenten utan att först ha skapat en 
styrmodell. Ett behov har framträtt av två styrsystem. Det ena för målstyrning, där 
visioner genererar måldokument. Det andra kvalitetsstyrning, där verksamheterna 
ska redovisa kvalitetsmål. 

Politiska mål behöver föregå budgetprocessen. Intern kontroll är en mekanism för 
kontinuerlig rapportering till politiken av vad som har gjorts, vad som inte gjorts 
och vad konsekvenserna blir. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till Styr-och ledningssystem för Melleruds kommun. 
• Arbetsutskottets beslut 2017-11-20, § 460. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. remittera förslag till Styr- och ledningssystem för Melleruds kommun till 
byggnadsnämnden, kultur- och utbildningsnämnden och socialnämnden för 
synpunkter.  

2. remissvaren ska ha kommit in till kommunkansliet senast den 31 december 
2017. 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsgång 

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

Byggnadsnämnden,  
Kultur- och utbildningsnämnden  
Socialnämnden 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 229 Dnr KS 2017/615.106 
 
Vänerstipendiet 2017 – nominering av stipendiat 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun nominerar Nedre Upperudsälvens 
fiskevårdsområde med följande motivering: 

Nedre Upperudsälvens Fiskevårdsområde bildades 1990 och omfattar ett område 
från järnvägsbron i Köpmannebro och upp till Håverud. Ändamålet med föreningen 
är att samordna fisket och fiskevården samt upplåta fiskerätt till allmänheten, 
Föreningen har vid ett flertal tillfällen planterat ut gös, vilket inte givit förväntat 
resultat. Diskussioner började då om att plantera ut lax och öring i stället. Under 
dessa diskussioner presenterade Rolf Lundberg från Upperud en mängd historiska 
dokument om laxfisket i Upperud och Håverud. Dessa dokument ansågs värdefulla 
att dokumentera samt att söka efter ytterligare historiska fakta om fisket i detta 
område. 

Historikern Christian Aarsrud fick uppdraget att sammanställa dessa dokument 
samt söka efter ytterligare handlingar som styrker det fina lax- och öringfiske som 
en gång fanns i området. Samtlig information som kommit fram är nu samman- 
ställt i boken ”Lax i Upperud och Håverud från medeltiden till 1900-talet”. 

Utifrån denna historik beslutade föreningen att försöka återställa detta fiske.  
En första utsättning av öringsmolt gjordes 2016 nedströms kraftstationen i Upperud 
och en andra utsättning gjordes 2017 i samarbete med Laxfond Vänern på samma 
ställe. 

Målsättningen är att fortsätta med dessa utsättningar, med för hoppning om att det 
ska resultera i ett bra lax och öringfiske inom fiskevårdsområdet. Fisket kommer då 
att även ske från stränderna rund älven. 

Visionen är dock att skapa i första hand en fiskeväg förbi kraftstationen i Upperud 
vilket är fullt möjligt. Denna fiskeväg ska även möjliggöra att all slags fisk kan 
passera. Nedströms Håveruds kraftstation finns förutsättningar för att skapa bra 
lekbottnar. I framtiden kanske möjligen finns att även passera Håverud och öppna 
upp till övre delarna av Upperudsälven. 
 
Sammanfattning av ärendet 

I samband med Karlstads 400-årsjubileum grundade övriga kommuner runt Vänern 
en fond kallad ”Jubileumsfond för Vänern”. Syftet med fonden var bland annat att 
belöna gärningar som främjar kunskaperna om Vänern. Avkastningen från fonden 
har tidigare delats ut vid det så kallade Vänertinget som enligt en fastställd 
turordningslista hållits varje höst av en värdkommun.  

Av olika skäl kommer stipendiet ur Vänerfonden i fortsättningen att delas ut under 
lite andra former. Bakgrunden är bland annat att en ny sammanslutning kring 
Vänern tagit form (Vänersamarbetet) samt att jubileumsfonden som sådan har 
permuterats av Kammarkollegiet.  
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Den nya sammanslutningen Vänersamarbetet bildades 2015 för att stärka 
medlemmarnas utvecklingsarbete och driva strategiska Vänerfrågor offensivt och 
effektivt. Arbetet leds av en styrelse bestående av politiker från de tretton 
medlemskommunerna, som överensstämmer med de tretton kommuner som 
skänkte 400-årsgåvan till Karlstad. 

För att effektivisera och samordna resurserna kommer stipendiet ur 
Jubileumsfonden för Vänern i fortsättningen att hanteras och delas ut i samverkan 
mellan Karlstads kommun och Vänersamarbetet, enligt följande hållpunkter: 

• Vänersamarbetets 13 kommuner nominerar kandidater till stipendiet ur 
Jubileumsfonden för Vänern.  

• Beslut om stipendiat fattas av Karlstads kommun, enligt villkor i donationsbrev 
för Jubileumsfonden för Vänern. 

• Stipendiet delas ut vid någon av Vänersamarbetets sammankomster.  

• Priset delas ut av en av Karlstads kommun utsedd representant, tillsammans 
med representant från Vänersamarbetet. 

• Prissumman höjs till 20 000 kronor. 

Kriterierna för kandidaterna anges i donationsbrevet. Vänerstipendiet ska tilldelas 
en person eller organisation boende eller verksam inom det område som omfattas 
av de tretton kommuner som omger Vänern och detta för "gärningar, vilka främja 
kunskaperna om Vänern samt ökar känslan för de värden denna vår gemensamma 
tillgång utgör".  

Samtliga Vänerkommuner har möjlighet att föreslå värdiga mottagare av 
stipendiet. Nominering ska vara Karlstads kommun tillhanda senast 31 december 
2017. 

Stipendiaten kommer sedan att få sitt stipendium vid Vänersamarbetets 
sammankomst (Vänertinget) som äger rum i mars 2018. 

Arbetsutskottet beslutade den 20 november 2017, § 457, att ge t.f. kommunchefen 
i uppdrag att fortsätta beredningen av ärendet. Redovisning av uppdraget ska ske 
vid arbetsutskottets sammanträde den 5 december 2017. 
 
Beslutsunderlag 

• Skrivelse från Karlstads kommun. 
• Donationsbrevet. 
• Arbetsutskottets beslut 2017-11-20, § 457.  
• Arbetsutskottets beslut 2017-12-05, § 479. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun nominerar Nedre Upperudsälvens 
fiskevårdsområde med föreslagen motivering. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsen 2017-12-06 29
  
 
 
 
 
 

Beslutsgång 

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

Karlstads kommun 
Nedre Upperudsälvens fiskevårdsområde   
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§ 230 Dnr KS 2017/641.106 
 
H.M. Konungens Jubileumsfond för Ungdom i Sverige - 
nominering av stipendiat 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun nominerar Kommunala 
ungdomsrådet i Mellerud som stipendiat till H.M. Konungens Jubileumsfond för 
Ungdom i Sverige med följande motivering: 

I Melleruds kommun har det sedan 2011 funnits ett ungdomsråd. Sedan starten har 
dessa ungdomar arbetat målmedvetet och aktivt för att göra kommunen till en bra 
plats att växa upp och leva i. Deras arbete bidrar ständigt till att sätta Melleruds 
kommun på kartan. Våren 2016 åkte representanter från ungdomsrådet till 
Landsbygdsriksdagen på Gotland, för att ta emot utmärkelsen ”Sveriges grymmaste 
håla”. Hösten 2016 var det dags igen, men då gick resan till Stockholm där ”Hela 
Sverige ska leva” och ”Nordregio” arrangerade konferensen ”Hela Norden ska leva”. 
Seminariet handlade om inkludering av unga och nyanlända i lokal utveckling. 
Melleruds kommuns ungdomsråd var speciellt inbjudna för att representera Sverige 
bland de nordiska deltagarna och för att presentera hur kommunen arbetar med 
ungas delaktighet och inflytande.  

Ungdomsrådet visar återkommande för politiken att de är ett råd att räkna med, 
inte minst genom sitt arbete med barns rättigheter och människors lika värde. 
2016 tog ungdomsrådet beslut om att arrangera Dalslands första PRIDE festival, ett 
arrangemang under två dagar och som innehöll både föreläsningar, workshops, 
konsert och parad. Det blev ett lyckat arrangemang vilket resulterade i att 
ytterligare en lyckad festival genomfördes 2017.          

IQ initiativet AB är Systembolagets dotterbolag som arbetar för en smartare syn på 
alkohol. Ungdomsrådet har bidragit till att kommunens ungdomshus Stinsen, har 
kunnat IQ diplomera flera av sina arrangemang, bl.a. kommunens stora 
skolavslutningsfest ”Summerbreak” och drogfria arrangemang på Valborg och 
Halloween. 

Melleruds kommuns ungdomsråd är värdiga kandidater till stipendium ur H.M 
Konungens Jubileumsfond för Ungdom i Sverige.      
 
Sammanfattning av ärendet 

Landshövding Anders Danielsson, Länsstyrelsen Västra Götaland, har bett om  
hjälp att nominera kandidater till stipendium ur H.M. Konungens Jubileumsfond  
för Ungdom i Sverige.  
 
Beslutsunderlag  

• Inbjudan från Länsstyrelsen att föreslå stipendiater. 
• Förslag till nominering.  
• Arbetsutskottets beslut 2017-12-05, § 480. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun nominerar Kommunala 
ungdomsrådet i Mellerud som stipendiat till H.M. Konungens Jubileumsfond för 
Ungdom i Sverige med föreslagen motivering. 
 
Beslutsgång 

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

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
Kommunala ungdomsrådet 
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§ 231 Dnr KS 2017/680.002   
 
Bemyndigande att utfärda anvisningar på bank- och 
checkräkning för kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, med ändring av beslut den 10 maj 2017,  
§ 72, att bemyndiga följande personer att två i förening utfärda  
anvisningar på kommunens bank- och checkräkningar: 

Kommunchef Sophia Wikström  från 2018-01-01 
Ekonomichef Björn Lindquist 
Controller Erik Josefsson 
Ekonom Emma Lindquist 
Ekonom Margareta Gunnarsson 
Ekonom Elin Holm 
Ekonom Lena Francke 
Ekonom Sandra Romi   
Ekonom Andrietta Pettersson  
 
Sammanfattning av ärendet 

På grund av att ny kommunchefen börjar sin anställning hos kommunen den  
1 januari 2018 och en ekonom slutar sin anställning hos kommunstyrelse-
förvaltningen och en ny ekonom anställts behöver kommunstyrelsen fatta  
ett nytt beslut. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2017-12-05, § 484. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen beslutar, med ändring av beslut den 10 maj 2017,  
§ 72, att bemyndiga föreslagna personer att två i förening utfärda  
anvisningar på kommunens bank- och checkräkningar. 
 
Beslutsgång 

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

Dalslands Sparbank 
Samtliga utsedda 
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§ 232    
 
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: 
 
A - ALLMÄNNA ÄRENDEN  
 
A1 Allmänna ärenden  
1.2 Allmän handling § 1/2017 
 
B - PERSONALÄRENDEN  
 
B 4 Tillsvidareanställningar  
4.4 Tillsvidareanställning personalchef KSAU § 452/2017 
4.6 Tillsvidareanställning övrig personal § 5/2017 
 
B 5 Visstidsanställningar  
5.4 Övrig personal (över sex månader) § 3/2017  
  
D - SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN  
 
D 18 Samhällsbyggnadsförvaltningens taxe- och bidragsärenden  
18.4 Bostadsanpassningsbidrag §§ 10-11/2017 
 
D 19 Markärenden  
19.1 Försäljning av mark §§ 1-2/2017  
 
E - PLAN- OCH BYGGÄRENDEN  
 
E 21 Plan- och byggärenden  
21.4 Tillstånd till allmän kameraövervakning § 17/2017 
 
H - MEDBORGARKONTORET  
 
H 27 Parkeringstillstånd   
27.1 Parkeringstillstånd §§ 37-40/2017  
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 233  
   
Anmälan 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

• Finansiell rapport per 2017-09-30. Dnr KS 2017/85. 

• Dalslands miljö- och energiförbunds beslut 2017-10-19, § 53, med bilaga 
om miljöstrategiskt arbete 2018 i kommunerna Bengtsfors, Dals Ed, 
Färgelanda och Mellerud. Dnr KS 2017/650.410 

• Byggnadsnämnden beslutade den 25 oktober 2017, § 212, att bevilja 
strandskyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser 
strandskyddsdispens för rivning och nybyggnation av fritidshus på 
fastigheten Jakobsbyn 1:50. Dnr 2017.289.226. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 25 oktober 2017, § 213, att bevilja 
strandskyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser 
strandskyddsdispens förtillbyggnad av komplementbyggnad (carport) 
på fastigheten Ransberg 1:162. Dnr 2017.291.226. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 25 oktober 2017, § 214, att bevilja 
strandskyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser 
strandskyddsdispens för ny brygga på fastigheten Holms-Torp 1:35.  
Dnr 2017.311.226. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 25 oktober 2017, § 215, att bevilja 
strandskyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser 
strandskyddsdispens för till- och ombyggnad av fritidshus på fastigheten 
Krökersrud 1:192. Dnr 2017.314.226. 

• Finansiell rapport per 2017-10-31. Dnr KS 2017/85. 

• Socialstyrelsens beslut 2017-11-13 om statsbidrag för 2017 till kommuner  
och landsting för att öka kunskapen om homosexuellas, bisexuellas och 
transpersoners situation. KS 2015/183.027 

• Vänersamarbetets yttrande 2017-11-21 över förslag till Nationell plan för 
transportsystemet 2018-2029. Dnr KS 2017/495.014 

• Byggnadsnämnden beslutade den 22 november 2017, § 228, att bevilja 
strandskyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser 
strandskyddsdispens för nybyggnad av pool på fastigheten Svankila 1:93. 
Dnr 2017.323.226. 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsen 2017-12-06 36
  
 
 
 
 
 

• Byggnadsnämnden beslutade den 22 november 2017, § 229, att bevilja 
strandskyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strand-
skyddsdispens för nybyggnad av två stycken komplementbyggnader 
(gäststuga och garage/förråd) på fastigheten Svankila 1:93.  
Dnr 2017.310.226.    

• Remissvar 2017-11-23 angående Samordnad beredskapsplan för höga flöden 
och dammhaveri i Södra Sverige. 

• Protokoll från Samordningsförbundet Vänersborg/Melleruds direktionsmöte  
2017-11-27. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 234    
 
Rapporter 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens ledamöter och t.f. kommunchefen rapporterar från  
sammanträden m.m: 

• Landshövdingens besök 
Kommunstyrelsens ordförande informerar om den nye landshövdingen Anders 
Danielssons besök i Melleruds kommun den 21 november 2018 på sin rundtur 
 till de olika kommunerna i Västra Götaland. Kommunstyrelsens ordförande 
informerade då om kommunens verksamhet, vad som hänt de senaste åren och 
vad som är på gång de närmaste åren. Landshövdingen och länsöverdirektören 
ville veta kommunens synpunkter på samarbetet med länsstyrelsen. Den 
tillträdande kommunchefen deltog också vid mötet. 

• Småkoms höstmöte 
Kommunstyrelsens vice ordförande informerar kort om Småkoms höstmöte   
den 22-23 november 2017 där temat var bredband. Rikskonferensen är i april 
2018. 

• Avfallsplanen 
Jörgen Eriksson (KIM) informerar kort om det pågående arbetet med den nya 
avfallsplanen för Dalslandskommunerna. En ny konsult har tagit över arbetet 
som är mycket komplext. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsen 2017-12-06 38
  
 
 
 
 
 

§ 235 
 
Studiebesök hos Dalslands miljö- och energikontor 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ledamöter och t.f. kommunchefen besöker Dalslands miljö- och 
energikontor och får en guidning av förbundschefen i lokalerna på Bergs och 
Melleruds resecentrum. 
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