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§ 1 Dnr KS 2015/636.805   
 
Ansökan om ekonomiskt stöd till driften av Kanalmuseet i 
Håverud under 2016 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. Melleruds kommun beviljar Skålleruds Hembygdsförening 60 tkr i ekonomiskt 
stöd till driften av Kanalmuséet i Håverud för 2016. Finansiering sker inom 
kommunchefens konto centralt. 

2. anmoda Skålleruds Hembygdsförening ska lämna in årsredovisning för 2015 till 
kommunen. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Skålleruds Hembygdsförening har den 8 december 2015 ansökt om ett ekonomiskt 
stöd på 75 tkr till driften av Kanalmuséet i Håverud under 2016.  
 
Beslutsunderlag 

• Skålleruds Hembygdsförenings ansökan om bidrag. 
• Arbetsutskottets beslut 2016-01-12, § 11. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. Melleruds kommun beviljar Skålleruds Hembygdsförening 60 tkr i ekonomiskt 
stöd till driften av Kanalmuséet i Håverud för 2016. Finansiering sker inom 
kommunchefens konto centralt. 

2. anmoda Skålleruds Hembygdsförening ska lämna in årsredovisning för 2015 till 
kommunen. 

 
Beslutsgång 

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

Skålleruds Hembygdsförening  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 2 Dnr KS 2015/61.845   
 
Vita Sandars Camping - slutredovisning av investering i 
ombyggnad av WC, dusch, kök och latrin 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisning av genomförd investering i ombyggnad 
av WC, dusch, kök och latrin till ett belopp av 577 067 kronor exklusive moms. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun godkänner en investering 
avseende ombyggnad av WC, dusch, kök och latrin till ett belopp av 700 tkr 
(sjuhundratusen kronor) och uppdrar till kommunchefen att teckna avtal utifrån 
redovisad slutredovisning av investeringen. Avskrivningstiden ska vara 20 år. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens beslut 2015-03-11, 59. 
• Slutredovisning från Vita Sandars Camping AB.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-01-12, § 12. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen godkänner redovisning av genomförd investering i ombyggnad 
av WC, dusch, kök och latrin till ett belopp av 577 067 kronor exklusive moms. 
 
Beslutsgång 

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

Vita Sandars Camping AB 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 3 Dnr KS 2015/647.003 
 
Revidering av ägardirektiv för Melleruds Bostäder AB 
 
Kommunstyrelsens förslag beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa reviderat ägardirektiv för Melleruds 
Bostäder AB enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Behov finns att genomföra en översyn och revidera ägardirektiven för Melleruds 
Bostäder AB för att bättre anpassa dem till bolagets verksamhet. 

Som ett första led i revideringen bör nedanstående text i ägardirektivet under 
rubriken Bolagets ekonomiska krav utgå: 

”Bolaget ska successivt öka soliditeten till minst 8 % fram till år 2015 och till minst 
15 % fram till år 2022.” 

Anledningen till att detta krav bör tas bort är att det utgör ett hinder för bolagets  
produktion av bostäder. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till reviderat ägardirektiv för Melleruds Bostäder AB. 
• Arbetsutskottets beslut 2015-12-15, § 404.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa reviderat ägardirektiv för Melleruds 
Bostäder AB enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsens bifaller detta. 
 

 
 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 4    
 
Aktuella integrationsfrågor 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

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

• Arbetslöshet 
I november 2015 var 11,4% (16-64 år) arbetslösa i Melleruds kommun.  

• Ensamkommande barn 
I dagsläget finns 91 ensamkommande barn i kommunen. 

• Skolan 
Melleruds kommun har fått en mer än 10% ökning av elevantalet på grund  
av mottagandet av asylsökande. Stort antal elever på SFI och fler kommer  
att starta. Det är lärarbrist. Behov av fler förskoleplatser för barn till SFI-
studerande. Behov av nya lokaler. Skolan har fått 4 Mnkr i särskilt bidrag 
från staten. 

• Lokaler 
Omdisponering/ombyggnad av befintliga lokaler för att möta behovet av boende 
för ensamkommande barn och för SFI-utbildning. Behov av att hyra bostäder. 
Hyra av moduler att användas för förskolan. 

• Fördelning av statsbidrag 
Kommunchefen redovisar hur statsbidrag för 2015 har fördelats mellan 
förvaltningarna. Melleruds kommun har fått 30,7 i extra statsbidrag som 
kommunfullmäktige kommer att fatta beslut om användning av i februari 2016. 

• Organisation för integration 
En ledningsgrupp bestående av kommunchef, förvaltningschefer, ekonomichef 
och administrative chefen har bildats för att ansvara för integrationsfrågor. 

 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 5 Dnr KS 2015/643.003   
 
Lokala renhållningsföreskrifter, förslag till ändring 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige i Melleruds kommun fastställer renhållningsföreskrifter  
enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Dalslands Miljönämnd har den 11 juni 2015, § 46, förslagit direktionen för 
Dalslandskommunernas kommunalförbund att rekommendera Bengtsfors,  
Dals Eds, Färgelanda och Melleruds kommuner att ändra i kommunens 
renhållningsföreskrifter enligt föreliggande förslag.  
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till reviderade renhållningsföreskrifter. 
• Dalslands Miljönämnds beslut 2015-06-11, § 46. 
• Dalslandskommunernas kommunförbunds beslut 2015-10-22, § 47. 
• Arbetsutskottets beslut 2016-01-12, § 5. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige i Melleruds kommun fastställer renhållningsföreskrifter enligt 
föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsens bifaller detta. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 6 Dnr KS 2015/623.042   
 
Delårsbokslut 2015 för Dalslandskommunernas 
kommunalförbund 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Dalslandskommunernas kommunalförbund har den 30 november 2015 översänt 
delårsbokslut för 2015 och revisorernas utlåtande över rapporten. 

Kommunalförbundet redovisar ett resultat för perioden på –1 233 tkr vilket är  
90 tkr högre än motsvarande period förra året. Prognosen för helåret pekar mot  
ett resultat om -2 722 tkr. 
 
Beslutsunderlag 

• Delårsredovisning 2015.  
• Revisorernas granskningsrapport. 
• Arbetsutskottets beslut 2015-12-15, § 391. 
 
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 kommunstyrelsens bifaller detta. 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 7 Dnr KS 2015/616.042   
 
Delårsrapport 2015-06-30 med revisionsberättelse för 
Fyrbodals kommunalförbund 
 
Kommunnstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Fyrbodals kommunalförbund har den 26 november 2015 översänt delårsrapport  
för perioden 2015-01-01--06-30. 

Rapporten visar på ett underskott på 427 tkr för första halvåret 2015. I huvudsak 
beror detta på ökade personalkostnader och mindre ränteintäkter än budgeterat. 
Prognosen för helåret visar på ett underskott på 738 tkr. 
 
Beslutsunderlag 

• Fyrbodals kommunalförbund, delårsrapport 2015-06-30 
• Revisorernas rapport och promemoria.  
• Arbetsutskottets beslut 2015-12-15, § 392. 
 
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 kommunstyrelsens bifaller detta. 
 

 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 8 Dnr KS 2014/368.440   
 
Svar på motion om barns rätt till en giftfri vardag 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. bifalla motionen om att ge barn rätt till en giftfri vardag. 

2. val av metod för genomförande ska ingå som en del i ordinarie verksamhets- 
reglemente. 

3. kultur- och utbildningsförvaltningen ska arbeta för att göra Melleruds förskolor 
giftfria senast 2020. 

4. Dalslands miljökontor ska vara rådgivande vid genomförandet av projektet. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Miljöpartiet de gröna i Mellerud har den 28 juli 2014 lämnat in en motion gällande 
barns rätt till en giftfri vardag. Debatten om giftfria skolor pågår nationellt och 
lokalt. Naturskyddsföreningens kampanj, ”Operation giftfri förskola”, syftar till att 
ge en bild av hur det ser ut på våra förskolor runt omkring i Sverige.  

Barn är särskilt utsatta och känsliga för skadliga kemikalier och forskning visar att 
upprepad exponering under de första levnadsåren riskerar att skada nervsystemet, 
reproduktionssystemet, hormonsystemet och immunsystemet. Miljöpartiet de gröna 
i Mellerud skriver i sin motion att det krävs försiktighet, en ökad medvetenhet och 
ett breddat hälsotänkande, särskilt för de miljöer som barn vistas i regelbundet. 
Partiet anser att vi måste säkerställa att barnen är i en hälsosam miljö.  
Målet – en giftfri förskola – är ett viktigt led i detta.  
 
Beslutsunderlag  

• Motion om barns rätt till en giftfri vardag. 
• Kultur- och utbildningschefens förslag till motionssvar. 
• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2015-11-25, § 111.  
• Arbetsutskottets beslut 2015-12-15, § 393. 
  
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. bifalla motionen om att ge barn rätt till en giftfri vardag. 
2. val av metod för genomförande ska ingå som en del i ordinarie verksamhets- 

reglemente. 
3. kultur- och utbildningsförvaltningen ska arbeta för att göra Melleruds förskolor 

giftfria senast 2020. 
4. Dalslands miljökontor ska vara rådgivande vid genomförandet av projektet. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsens bifaller detta. 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsen 2016-01-13 11
  
 
 
 
 
 

§ 9 Dnr KS 2015/670.003   
 
Revidering av ägardirektiv för Dalslands Turist AB 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige i Melleruds kommun beslutar att anta ägardirektiv för 
Dalslands Turist AB enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Dalslands Turistråd har i en skrivelse daterad 2015-06-23 uttryckt det 
som mycket angeläget att ägarna är tydliga i sina förväntningar på Dalslands Turist 
AB. Ägardirektivet har inte förändrats sedan bolaget bildades varför en arbetsgrupp 
med en representant per kommun bildades för att arbeta fram förslag på ett nytt 
ägardirektiv. 
 
Beslutsunderlag 

• Nuvarande ägardirektiv 
• Tjänsteskrivelse med förslag på reviderade ägardirektiv. 
• Arbetsutskottets beslut 2016-01-12, § 7. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige i Melleruds kommun beslutar att anta ägardirektiv för 
Dalslands Turist AB enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 10    
 
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  
 
A 3 Övriga allmänna ärenden  
3.7 Hemvärnsmän § 3/2015 
 
B - PERSONALÄRENDEN  
 
B 5 Visstidsanställningar  
5.5 Beordrande om tillfällig anställning § 3/2015 

 
D - SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN  
 
D 18 Samhällsbyggnadsförvaltningens taxe- och bidragsärenden  
18.4 Bostadsanpassningsbidrag §§ 63-69/2015 
 
F - KOMMUNKONTORET  
22.1 Öppethållande § 1/2015 
 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 11    
 
Anmälan 
 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

• Finansiell rapport per 2015-11-30 och 2015-12-31. Dnr KS 2015/81.042 

• Protokoll från Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud möte den 30 
november 2015 

• Byggnadsnämnden beslutade den 16 december 2015, § 158, att bevilja strand-
skyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens 
för ombyggnad av fritidshus på fastigheten Erlandsrud 2:250. Dnr 
2015.287.226. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 16 december 2015, § 157, att bevilja strand-
skyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens 
för nybyggnad av komplementbyggnad (bastu) på fastigheten Håkonebyn 1:15. 
Dnr 2015.260.226. 

• Socialnämndens beslut den 16 december 2015, § 114, om utträde ur Utveckling 
Socialtjänst Dalsland (USD). 

• Protokoll från Dalslands Miljönämnds möte den 17 december 2015. 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 12 Dnr KS 2015/644.003 
 
Revidering av reglemente för kommunalt partistöd i Melleruds 
kommun mandatperiod 2014-2018 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer revidering av reglemente för kommunalt partistöd 
för Melleruds kommun, mandatperiod 2014-2018, enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Den 18 juni 2014 beslutade kommunfullmäktige att fastställa regler för  
kommunalt partistöd för Melleruds kommun enligt föreliggande förslag samt  
att ge kommunfullmäktiges presidium i uppdrag att tillsammans med partiernas 
gruppledare att precisera vad partiernas redovisning ska innehålla.  

Kommunfullmäktiges presidium har tillsammans med partiernas gruppledare tagit 
fram en redovisningsblankett samt ett granskningsintyg för kommunalt partistöd. 

Kommunstyrelseförvaltningen finner dock att nuvarande regler för kommunalt 
partistöd måste revideras i samband med införandet av redovisningsprocessen.  

På dessa grunder har kommunstyrelseförvaltningen tagit fram ett förslag på ett 
reviderat reglemente för kommunalt partistöd.     
 
Beslutsunderlag 

• Utredarens tjänsteskrivelse med förslag till reglemente för kommunalt partistöd  
i Melleruds kommun, mandatperiod 2014-2018.  

• Arbetsutskottets beslut 2015-12-15, § 406. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige fastställer revidering av reglemente för kommunalt partistöd 
för Melleruds kommun, mandatperiod 2014-2018, enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 13 Dnr KS 2015/122.775   
 
Svar på motion om att utreda plats-/resursbrist i äldrevården 
och hur samspelet med NU-sjukvården kan förbättras 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige avslår motion om att utreda plats-/resursbristen i 
äldreomsorgen och hur samspelet med NU-sjukvården kan förbättras. 
 
Reservationer och särskilda uttalanden 

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

Ulf Rexefjord (SD) har den 26 februari 2015 lämnat in en motion där han vill  
att kommunfullmäktige beslutar att: 

• låta utreda vilka omprioriteringar alternativt inkomstförstärkningar som kan 
göras för att skjuta till medel för att lösa problemet med plats-/resursbristen  
i äldrevården. 

• låta utreda hur samspelet med NU-sjukvården kan förbättras. 

Ulf Rexefjord (SD) menar att det över tid har visat sig att kommunen har svårt  
att tillfredsställa behovet av platser i äldrevården för de brukare som är dementa. 
Motionären menar att detta är oacceptabelt och ovärdigt, samt att problemet inte 
kommer att bli mindre i framtiden.    

Utredningen finner att platsbristen inte är utanför normalavvikelsen. Utredningen 
finner även att Socialförvaltningen har goda kunskaper i ämnet och att fråge-
ställningen inte är föremål för en utredning.  

Utredningens samlade bedömning är att motion om plats-/resursbristen i 
äldreomsorgen bör avslås. 

 
Beslutsunderlag 

• Motion. 
• Utredarens förslag på motionssvar med sektorchefens yttrande över motion.  
• Arbetsutskottets beslut 2015-12-15, § 397. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige avslår motion om att utreda plats-/resursbristen i 
äldreomsorgen och hur samspelet med NU-sjukvården kan förbättras. 

Reine Hassel (SD): Kommunfullmäktige bifaller motion om att utreda  
plats-/resursbristen i äldreomsorgen och hur samspelet med NU-sjukvården  
kan förbättras.  

 
 

  
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsgång 

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

Omröstning begärs. Ordförande godkänner följande beslutsgång. 

Ja-röst till arbetsutskottets förslag. 
Nej-röst till Reine Hassels förslag. 
 
Omröstningsresultat 

Med tio ja-röster för arbetsutskottets förslag och en nej-röster för Reine Hassels 
förslag beslutar kommunstyrelsen bifalla arbetsutskottets förslag. 
 
Ordinarie ledamöter Parti Ersättare Parti Ja Nej Avstår 
Christine Andersson (S)   X   
Andreas Jonsson (S) Ola Johansson (S) X   
Marianne Sand Wallin (S)   X   
Gunnar Karlsson (C)   X   
Peter Ljungdahl (C)   X   
Eva Pärsson (M)   X   
Daniel Jensen (KD)   X   
Patrick Allier (MP) Karin Fredman (L) X   
Pål Magnussen (V)   X   
Reine Hassel (SD)    X  
Tommy W Johansson (S)   X   
Summa  10 1  
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§ 14    
 
Aktuella frågor 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Kommunhuset 
Kommunchefen informerar om kommunens köp av kommunhuset m.m. 

• Nytt särskilt boende på Ängenäs 
Geoteknisk undersökning genomförd och rapport kommer inom kort. 

• Kommunfesten 
Anmälan till festen den 29 januari 2016 ska göras senast 15 januari till 
Medborgarkontoret. 

• Remiss om ansökan om bergtäkt i Kräppersrud 
Kommunen avstyrkte ansökan. Behov av rutiner för hantering av liknande 
remisser och samråd. 
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§ 15    
 
Rapporter 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens och kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m: 

• Asylboendet i Dalskog 
Kommunstyrelsens ordförande informerar om arbetsutskottets besök den 12 
januari 2016 på det nyöppnade asylboendet i Dalskog. I dagsläget finns  
det 76 asylsökande från Syrien, Somalia, Eritrea och Afghanistan på boendet. 
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§ 16    
 

Uppföljning av Surfaceutbildning (politiker-PC) 
 
Sammanfattning av ärendet 

IT-chefen gör en uppföljning av den Surfaceutbildning som genomfördes i  
samband med kommunstyrelsens sammanträde den 2 december 2015. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 


