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§ 31    
 
Aktuella asyl-, flykting- och integrationsfrågor 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

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

• Strukturering av flykting- och integrationsfrågor 
Kommunen kommer att anlita ett konsultföretag (Prové) för att strukturera upp 
kommunens arbete med flykting- och integrationsfrågor. 

• Flyktingmottagande 
Kraftig avmattning av asylsökande till kommunen. 10-15 personer som fått 
uppehållstillstånd flyttar till kommunen varje vecka. Fortsatt förmodat högt 
mottagande under 2016-2017. Personal anställs för att kunna ta hand om  
dessa så att de t.ex. kommer ut på språkpraktik m.m. 

• Ensamkommande barn 
Det kommer för närvarande inga ensamkommande barn. 5-6 har blivit 
åldersuppskrivna. Några har fyllt 21 och ska inte längre bo kvar på boendena. 
Bengtsfors kommun ska från och med 1 mars handlägga ärenden som gäller 
ensamkommande barn för att avlasta kommunens socialsekreterare.  
Viktigt att förbereda för eventuellt nytt stort mottagande.  

• Försörjningsstöd 
Ökat antal personer som flyttar till kommunen och söker försörjningsstöd. Behov 
av arabisktalande handläggare inom myndighetsenheten. Det räcker inte att en 
person är skriven i kommunen utan personen måste vistas här för att erhålla 
bidrag. 

• Skolan 
1008 elever i grundskolan. En ökning med 10 % vilket är den högsta i Fyrbodal. 
Skolan står inför en stor belastning. Svårt att rekrytera lärare. Allt mer 
trångbodda. Fem nya förskoleavdelningar öppnas under våren. 345 elever på 
Rådaskolan idag. Fem förberedelseklasser nu – ytterligare en behöver startas. 
Vuxenutbildning bedrivs i flera nya lokaler. Rektor till vuxenutbildningen kommer 
att rekryteras under våren. 30 mars deltar kommunen i en mässa i Göteborg för 
att försöka rekrytera nya lärare. Ytterligare bidrag kommer att sökas för att 
täcka kostnader. 

• Nya asylboenden 
Privata aktörer planerar nya asylboenden i kommunen bl.a. boenden i ett antal 
husvagnar m.m. Kontakt har tagits med Migrationsverket och kommunens 
synpunkter har översänts via mejl. Kontakt har även tagits med Länsstyrelsen 
för att påtala att kommunen tagit mot fler än andra kommuner. 

• Ålderstester 
Kommunen kan inte göra egna ålderstester av ensamkommande barn.  

  
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 32 Dnr KS 2016/107.042   
 
Årsredovisning för Melleruds Bostäder AB 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Melleruds Bostäder AB visar ett överskott på 4 mnkr. 
 
Beslutsunderlag 

• Bokslut för Melleruds Bostäder AB 2015. 
 
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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§ 33 Dnr KS 2016/75.042   
 
Årsredovisning för Melleruds Industrilokaler AB 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Melleruds Industrilokaler AB har under 2015 inte bedrivit någon verksamhet. 
Bolaget visar ett underskott på 15 tkr. 
 
Beslutsunderlag 

• Bokslut för Melleruds Industrilokaler AB 2015. 
 
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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§ 34 Dnr KS 2016/83.042   
 
Bokslut för kommunstyrelsen 2015 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Ekonomichefen lämnar en redovisning av bokslut för 2015 för 
kommunstyrelseförvaltningen respektive samhällsbyggnadsförvaltningen.  
 
Beslutsunderlag 

• Bokslut 2015 för kommunstyrelsen. 
 
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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§ 35 Dnr KS 2016/83.042   
 
Årsredovisning för koncernen Melleruds kommun 2015 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 

1. överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktiges revisorer. 

2. överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige. 

3. föreslå kommunfullmäktige att för 2015 avsätta 6,5 mkr till 
resultatutjämningsreserv. Reserven uppgår därefter till 27,8 mkr. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Årsredovisning för Melleruds kommun 2015 uppvisar ett positivt resultat på  
16,7 mnkr och tillsammans med bolagen redovisas ett koncernresultat på  
21,3 mnkr. 

Kommunfullmäktiges uppdrag till styrelse och nämnder var i den ursprungliga 
budgeten att redovisa ett överskott på 24,2 mkr. Under året har kommun-
fullmäktige gjort avsteg ifrån det ursprungliga resultatmålet och tilldelat 
verksamheten tilläggsbudget på 1,1 mkr vilket gett ett budgeterat resultat  
om 23,1 mkr. 
 
Beslutsunderlag 

• Årsredovisning 2015.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-03-08, § 80.  
 
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. 

3. föreslå kommunfullmäktige att för 2015 avsätta 6,5 mkr till 
resultatutjämningsreserv. Reserven uppgår därefter till 27,8 mkr. 

 
Beslutsgång 

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

Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 36 Dnr KS 2016/78.168   
 
Risk- och sårbarhetsanalys för Melleruds kommun 2016 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Risk- och sårbarhetsanalys för Melleruds 
kommuns och överlämna den till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 
 
Sammanfattning av ärendet 

I september 2010 kom Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) ut en 
med föreskrift om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap. Föreskrifterna skrivs med stöd i lagen 
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap. Enligt denna lag ska kommuner inför  
varje ny mandatperiod fastställa en risk- och sårbarhetsanalys.  

Inför nuvarande mandatperiod presenterade MSB en rad nyheter för upprättandet 
av risk- och sårbarhetsanalyserna. Regeringen vill med detta förstärka och 
förtydliga vikten av arbetet med samhällets säkerhet.  

Utifrån detta gav MSB ut nya föreskrifter 2015 som ska guida kommunen genom 
arbetet med risk- och sårbarhetsanalyserna. Av dessa föreskrifter framgår att 
kommunen ska utforma analysen enligt följande punkter:  
 
1. Övergripande beskrivning av kommunen. 

2. Övergripande beskrivning av arbetsprocess och metod. 

3. Övergripande beskrivning av identifierad samhällsviktig verksamhet inom 
kommunens geografiska område. 

4. Identifierade och värderade risker, sårbarheter samt kritiska beroenden inom 
kommunens geografiska område. 

5. Övergripande beskrivning av särskilt viktiga resurser som kommunen kan 
disponera för att hantera extraordinära händelser. 

6. Bedömning av förmåga i samhällsviktig verksamhet inom kommunens 
geografiska område att motstå och hantera identifierade risker som kan leda till 
en extraordinär händelse. 

7. Bedömning av kommunens (organisatoriska) förmåga att motstå och hantera 
identifierade risker som kan leda till en extraordinär händelse. 

8. Planerade och genomförda åtgärder samt en bedömning av behov av ytterligare 
åtgärder med anledning av risk- och sårbarhetsanalysens resultat. 

 
Beslutsunderlag 

• Förslag till Risk- och sårbarhetsanalys för Melleruds kommun 2016.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-02-23, § 62. 

 
  

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 godkänna Risk- och sårbarhetsanalys för  
Melleruds kommuns och överlämna den till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 37 Dnr KS 2016/82.003  
 
Reglemente för informationssäkerhet  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer reglemente för informationssäkerhet enligt 
föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den kommunala verksamheten hanterar dagligen stora mängder information med 
varierad känslighet, riktighet och tillgänglighet. Det kan handla om information om 
enskilda personer eller egendom, men även information som är väsentlig för att 
uppnå kommunala verksamhetsmål.  

För att medborgare, medarbetare, myndigheter och andra samarbetspartner ska 
känna ett förtroende för den kommunala verksamheten är det nödvändigt att 
informationen hanteras korrekt och i enlighet med lagar och förordningar. 

Information förekommer i många former. Den kan exempelvis vara tryckt eller 
skriven, elektroniskt lagrad, skickad med post eller e-post, visad på film eller talad. 
Oavsett vilken form informationen har, eller det sätt på vilket den används, 
överförs eller lagras, måste den alltid få ett godtagbart skydd. 

De kommunala verksamheterna måste därför utvärdera informationens behov av 
skydd för att uppnå en hög grad av informationssäkerhet. 

Förslag till reglemente för informationssäkerhet har tagits fram i samarbete med 
övriga Dalslandskommuner. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till reglemente för informationssäkerhet.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-02-23, § 63. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige fastställer reglemente för informationssäkerhet enligt 
föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 38 Dnr KS 2016/66.805   
 
Svar på ansökan om bidrag till nämndemannaföreningen vid 
Vänersborgs Tingsrätt för 2016 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen avslår ansökan om bidrag till nämndemannaföreningen vid 
Vänersborgs Tingsrätt för 2016. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Nämndemannaföreningen vid Vänersborgs Tingsrätt har den 4 februari 2016 ansökt 
om bidrag motsvarande 2 000 kr för fyra nämndemän som fullmäktige i Melleruds 
kommun har utsett. 

Nämndemannaföreningen vid Vänersborgs Tingsrätt har vid två tidigare tillfällen 
ansökt om bidrag, den 5 april 2013 samt den 29 maj 2008. Ansökan avslogs båda 
gångerna.  

Det är ovanligt att nämndemannaföreningar beviljas utbildningsbidrag av 
kommuner, men inte unikt. Utredningen finner dock att det är i första hand 
tingsrätten och inte kommunen som ansvarar för nämndemännens utbildning. 

Utredningens samlade bedömning är att ansökan om bidrag till nämndemanna-
föreningen vid Vänersborgs Tingsrätt för 2016 bör avslås. 
 
Beslutsunderlag 

• Ansökan om bidrag till nämndemannaföreningen vid Vänersborgs  
Tingsrätt för 2016. 

• Förslag till svar på bidragsansökan. 
• Arbetsutskottets beslut 2016-02-23, § 64. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen avslår ansökan om bidrag till nämndemannaföreningen vid 
Vänersborgs Tingsrätt för 2016. 
 
Beslutsgång 

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

Nämndemannaföreningen vid Vänersborgs Tingsrätt 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 39 Dnr KS 2015/164.312 
   
Svar på motion om att Melleruds kommun initierar arbetet 
med att bygga gång- och cykelvägar utmed det statliga 
vägnätet 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motion om att Melleruds kommun initierar 
arbetet med att bygga gång- och cykelvägar utmed det statliga vägnätet.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Anette Levin (L) har den 13 mars 2015 lämnat in en motion där yrkar på att 

• kommunen lägger till vägsträckorna Mellerud-Rearsbyn, Mellerud-Köpmannebro, 
Mellerud-Åsensbruk i kommunens GC-plan för att sedan kommunicera med 
Trafikverket. 

• kommunfullmäktige årligen avsätter 3 mkr för ändamålet i investeringsbudgeten 
med start redan under innevarande år.  

Anette Levin (L) menar att en utbyggnad av gång- och cykelvägar skulle öka 
kommunens attraktivitet samt främja en goda folkhälsa. 

Melleruds kommun saknar i nuläget en heltäckande gång- och cykelplan men 
arbetet med en kommunal gång- och cykelplan har påbörjats och förväntas vara 
färdigställd i slutet på 2016. 

Melleruds kommun har i nuläget en dialog med Trafikverket och kommer att söka 
statligt bidrag för att bygga ut gång- och cykelvägarna i kommunen, men i nuläget 
prioriteras gång- och cykelvägar som är anslutna till kommunens vägar. De gång- 
och cykelvägar som berörs av motionen är inte anslutna till kommunens vägar. 

Det bör även tilläggas att Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att det 
finns ett större behov av att bygga ut belysningen på kommunens befintliga vägar 
än att investera i nya gång- och cykelvägar som inte ägs av kommunen. 

Utredningens samlade bedömning är att kommunfullmäktige bör avslå motion om 
att Melleruds kommun initierar arbetet med att bygga gång- och cykelvägar utmed 
det statliga vägnätet. Utredningen finner även att det i nuläget inte är befogat att 
investera i nya gång- och cykelvägar som inte ägs av kommunen. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion. 
• Utredarens förslag till svar. 
• Arbetsutskottets beslut 2016-02-09, § 44. 
 

  

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 avslå motion om att Melleruds kommun initierar 
arbetet med att bygga gång- och cykelvägar utmed det statliga vägnätet.  
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 40 Dnr KS 2015/648.317   
 
Svar på medborgarförslag om gatubelysning Sunnanå 
Marknadsplats – Sunnanå Hamn, utredningsuppdrag 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslag om gatubelysning  
Sunnanå Marknadsplats – Sunnanå Hamn.  
  
Sammanfattning av ärendet  

Ingela Lind, Mellerud, föreslår i ett medborgarförslag den 15 december 2015 att 
kommunen ordnar gatubelysning mellan Sunnanå Marknadsplats och Sunnanå 
Hamn så att fler vågar gå och cykla på vägen, samt att eventuella olyckor kommer 
att minimeras.   

Ingela Lind menar att vägarna åter igen blivit livsfarliga för gående och cyklande 
människor på grund av årstiden. Hon menar även att det finns stolpar på vägen 
men som inte används trotts att det bor sju åretrunboenden i området, samt 
tretton åretruntboende som ska hämta sin post vid den farliga avfarten ner till 
”Almqvistviken”. Hon understryker även att i det nya området fram till Sunnanå 
hamn finns ny modern belysning fast att inga boende finns längs vägen.  

De stolpar som i nuläget finns på vägen mellan Sunnanå Marknadsplats och 
Sunnanå Hamn är gamla stolpar som måste bytas ut om belysning ska upprättas  
på vägen. Kostanden för belysning av vägen skulle i detta fall motsvara cirka 
70 000 kronor samt drift/underhåll.   

Den belysning som finns vid Sunnanå Hamn är upprättad på kommunens vägar för 
åretruntboende i området. Det finns ytterligare fem stolpar i området som inte är 
på kommunens vägar men som måste finnas där på grund av säkerhetsskäl vid 
hamnområdet.  

Melleruds kommun har valt att i första hand prioritera kommunens egna vägar vad 
gäller gatubelysning. Vägen mellan Sunnanå marknadsplats och Sunnanå Hamn ägs 
av Trafikverket och kommer inte att prioriteras i nuläget.    

Utredningens samlade bedömning är att kommunstyrelsen avslår medborgarförslag 
om gatubelysning Sunnanå Marknadsplats – Sunnanå Hamn  
  
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag. 
• Utredarens förslag till svar.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-02-09, § 45. 

 
  

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 avslå medborgarförslag om gatubelysning  
Sunnanå Marknadsplats – Sunnanå Hamn.  
 
Beslutsgång 

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

Ingela Lind 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 41 Dnr KS 2015/4.026   
 

Svar på medborgarförslag om introduktion och presentation  
av nyanställda samt att visa uppskattning under anställnings-
tiden 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. bifalla medborgarförslag om introduktion och presentation av nyanställda samt 
att kommunen som arbetsgivare ska visa uppskattning under anställningstiden. 

2. ge kommunchefen i uppdrag att under 2016 ta fram ett introduktionspaket samt  
att implementera introduktionspaket i den kommunala verksamheten. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Anders Ljungqvist, Dals Rostock, har den 29 december 2014 lämnat in ett 
medborgarförslag där han föreslår att vid nyanställning får alla en grundlig 
introduktion och presentation och sedan visad uppskattning under anställningstiden  

Anders Ljungqvist menar detta skulle vara en del i ett led att främja den goda 
arbetsplatsen för att tillsammans göra Melleruds kommun ännu bättre. 

Det finns ett flertal goda exempel på introduktionspaket för nyanställda inom 
kommunens verksamheter. Vad som däremot saknas är ett grundläggande och 
enhetligt introduktionspaket för hela den kommunala verksamheten.  

Utredningen finner ett flertal fördelar med att upprätta ett grundläggande och 
enhetligt introduktionspaket för nyanställda - introduktionsprocessen hade bedrivits 
mer effektivt samt att samhörighetskänslan skulle öka mellan de olika 
förvaltningarna i kommunen.   

Melleruds kommun gör stora ansträngningar för att visa uppskattning för 
medarbetarnas arbetsinsatser. Ett bra exempel på detta är den årliga kommun-
festen, men även mindre tillställningar. Det är dock något som Melleruds kommun 
kan göra ännu bättre i framtiden.  

Utredningen finner att Melleruds kommun bör se över och förbättra de rutiner  
som leder till större uppskattning för kommunens medarbetare. Arbetet bör ske  
i samband med framtagandet av ett introduktionspaket.  
 
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag. 
• Utredarens förslag till svar.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-02-09, § 46. 

 
  

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. bifalla medborgarförslag om introduktion och presentation av nyanställda samt 
att kommunen som arbetsgivare ska visa uppskattning under anställningstiden. 

2. ge kommunchefen i uppdrag att under 2016 ta fram ett introduktionspaket  
samt att implementera introduktionspaket i den kommunala verksamheten. 

 
Beslutsgång 

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

Anders Ljungqvist 
Kommunchefen 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 42 Dnr KS 2015/518.512  
  
Svar på medborgarförslag om att sätta upp trafikspegel i 
korsningen Storgatan/P D Lundgrensgatan i Mellerud 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslag om att sätta upp trafikspegel 
i korsningen Storgatan/P D Lundgrensgatan i Mellerud. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Stefan Jeansson, Mellerud, har den 6 oktober 2015 lämnat in ett medborgarförslag 
om att sätta upp en trafikspegel i korsningen Storgatan/P D Lundgrensgatan för att 
öka trafiksäkerheten. 

Melleruds kommun är medveten om den begränsade sikten i korsningen mellan 
Storgatan och P D Lundgrensgatan, framförallt vad gäller mötande fordon som 
kommer i sydvästlig riktning på P D Lundgrensgatan.     

Det bör dock understrykas att Storgatan inte är en huvudled och att högerregeln 
gäller i dessa situationer. En trafikspegel hade inte upphävt väjningsplikten för 
fordon vilket bör betraktas i detta fall som det mest väsentliga.     

Melleruds kommun kommer inom kort att införa ett förtydligande över att 
Storgatan inte är en huvudled för att öka trafiksäkerheten i området. 
 
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag. 
• Utredarens förslag till svar.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-02-09, § 47. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslag om att sätta upp  
trafikspegel i korsningen Storgatan/P D Lundgrensgatan i Mellerud. 
 
Beslutsgång 

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

Stefan Jeansson 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 43 Dnr KS 2015/451.315  
  
Svar på medborgarförslag om rivning av fastigheter i 
kvarteret Kronan och byggande av parkeringsplatser 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslag om rivning av fastigheter i 
kvarteret Kronan och byggande av parkeringsplatser. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Annbritt Ekman, Köpmannebro, har den 26 augusti 2015 lämnat in ett 
medborgarförslag där hon föreslår att Melleruds kommun ska riva Smyrnas 
möbelförråd eller inhysa det i någon annan lokal samt röja upp platsen mellan 
45:an, Backegatan, Norra Kungsgatan och Storgatan för att kunna anlägga fler 
parkeringsplatser. 

Melleruds kommun äger inte hela kvarteret Kronan, utan endast parkeringen 
(Kronan 3) i korsningen mellan Backegatan/Norra Kungsgatan, parkeringen 
(Kronan 11) vid E4/Storgatan samt trottoaren (Kronan 17) vid Systembolaget. 

Eftersom kommunen inte äger den berörda marken kan kommun heller inte riva, 
bygga eller göra några större ombyggnationer.  
 
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag. 
• Utredarens förslag till svar.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-02-09, § 48. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslag om rivning av fastigheter i 
kvarteret Kronan och byggande av parkeringsplatser. 
 
Beslutsgång 

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

Annbritt Ekman 
 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 44 Dnr KS 2016/56.212   
 
Svar på samrådsremiss om översiktsplan för Vänersborgs 
kommun 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande synpunkter på samrådsförslag  
till ny översiktsplan för Vänersborgs kommun: 

1. Melleruds kommun ser positivt på att Vänersborgs kommun tar fram en ny 
översiktsplan. Översiktsplanen är lättläst och trevligt presenterad. 

2. Melleruds kommun vill särskilt poängtera och stödja översiktsplanens tankar  
om en förbättrad standard på E45 genom Dalsland liksom visionen om utökad 
pendeltågstrafik med tågstopp i Brålanda och Frändefors. 

3. Översiktsplanen innehåller ett avsnitt om samspel i regionen, främst inom 
trestadsområdet. Melleruds kommun anser att Mellerud och Dalsland tydligare 
ska lyftas fram i detta avsnitt som en viktig del av regionen. 

4. I övrigt ser Melleruds kommun med intresse fram mot att få följa det fortsatta 
arbetet med Vänersborgs översiktsplan 2016. 

 
Sammanfattning av ärendet: 

En ny översiktsplan håller på att tas fram för Vänersborgs kommun, som kommer 
att ersätta den nuvarande översiktsplanen från 2006. Förslaget till översiktsplan är 
ute på samråd under tiden 22 januari till 31 mars 2016. Som grannkommun har 
Melleruds kommun getts möjlighet att lämna synpunkter på utkastet till ny 
översiktsplan. 

Arbetet med utkastet till översiktsplan för Vänersborgs kommun har skett i en bred 
och öppen process där ambitionen har varit att involvera många i diskussionen om 
kommunens framtid. 

Förslaget till ny översiktsplan genomsyras av ett strategiskt tänkande om 
utvecklingen som utmynnar i ett antal rekommendationer för att nå önskvärd 
utveckling. 

En viktig rekommendation är t.ex. utvecklingen av samhällena Frändefors och 
Brålanda till långsiktigt livskraftiga tätorter samt utvecklingen av en levande 
landsbygd på Dalboslätten. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till översiktsplan för Vänersborgs kommun –  
http://www.vanersborg.se/byggabomiljo/oversiktsplanochdetaljplaner/aktuellapl
aner.4.1d1845541452d5c143619658.html 

• Förslag till remissvar.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-03-08, § 83. 
 

  

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 lämna följande synpunkter på samrådsförslag  
till ny översiktsplan för Vänersborgs kommun: 

1. Melleruds kommun ser positivt på att Vänersborgs kommun tar fram en ny 
översiktsplan. Översiktsplanen är lättläst och trevligt presenterad. 

2. Melleruds kommun vill särskilt poängtera och stödja översiktsplanens tankar  
om en förbättrad standard på E45 genom Dalsland liksom visionen om utökad 
pendeltågstrafik med tågstopp i Brålanda och Frändefors. 

3. Översiktsplanen innehåller ett avsnitt om samspel i regionen, främst inom 
trestadsområdet. Melleruds kommun anser att Mellerud och Dalsland tydligare 
ska lyftas fram i detta avsnitt som en viktig del av regionen. 

4. I övrigt ser Melleruds kommun med intresse fram mot att få följa det fortsatta 
arbetet med Vänersborgs översiktsplan 2016. 

 
Beslutsgång 

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

Vänersborgs kommun 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 45 Dnr KS 2016/101.003   
 
Ändring av bolagsordning för Nätaktiebolaget Biogas Brålanda 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer ändring av bolagsordning för Nätaktiebolaget Biogas 
Brålanda enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Bolagsverket har inte godkänt den nuvarande skrivningen i § 18 i bolagsordningen: 

Styrelsen uppmanar de lösningsberättigade att skriftligen framställa 
lösningsanspråk hos aktiebolaget senast tre månader räknat från anmälan hos 
styrelsen om övergång. 

Styrelsen för Nätaktiebolaget Biogas Brålanda beslutade den 18 februari 2016, § 8, 
att följande ändring görs: 

Styrelsen uppmanar de lösningsberättigade att skriftligen framställa 
lösningsanspråk hos aktiebolaget senast en månad räknat från anmälan hos 
styrelsen om övergång. 

Vänersborgs och Melleruds kommunfullmäktige ska ta beslut om ändringen. 
 
Beslutsunderlag 

• Styrelsen för Nätaktiebolaget Biogas Brålanda beslut 2016-02-18, § 8. 
• Förslag till ny bolagsordning för Nätaktiebolaget Biogas Brålanda.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-03-08, § 87. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige fastställer ändring av bolagsordning för Nätaktiebolaget Biogas 
Brålanda enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 46 Dnr KS 2013/603.106   
 
Redovisning av framtida organisation av samverkan i Dalsland 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lämna en skriftlig redovisning på framtida 
organisation av samverkan i Dalsland enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Direktionen för Dalslandskommunernas kommunalförbund har i en skrivelse till  
Bengtsfors, Dals Eds, Färgelandas och Melleruds kommun begärt att få en skriftlig 
redovisning på hur de ser på den framtida organiseringen av samverkan. 
 
Beslutsunderlag 

• Dalslandskommunernas kommunalförbunds beslut 2016-01-28, § 7. 
• Skrivelse från Bengtsfors kommun med bilaga. 
• Arbetsutskottets beslut 2016-03-08, § 84. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Daniel Jensen (KD): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att lämna en skriftlig redovisning på framtida 
organisation av samverkan i Dalsland enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

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

Dalslandskommunernas kommunalförbund 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 47    
 
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 4 Tillsvidareanställningar  
4.6 Tillsvidareanställning övrig personal § 1/2016 
 
C - EKONOMIADMINISTRATIVA ÄRENDEN  
 
C 16 Ekonomiärenden  
16.7 Donationsmedel § 1/2016 
 
D - SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN  
 
D 18 Samhällsbyggnadsförvaltningens  
taxe- och bidragsärenden  
18.4 Bostadsanpassningsbidrag §§ 1-2/2016 
 
 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 48    
 
Anmälan 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

• Finansiell rapport per 2016-01-31.  
Dnr KS 2016/81.042 

• Protokoll från Dalslands Miljönämnds möte den 3 februari 2016. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 24 februari 2016, § 19, att bevilja strand-
skyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens 
för nybyggnad av växthus på fastigheten Östra Järn 1:79.  
Dnr 2016.28.226. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 24 februari 2016, § 20, att bevilja strand-
skyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens 
för nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten Håkonebyn 1:30.  
Dnr 2016.43.226.  

• Byggnadsnämnden beslutade den 24 februari 2016, § 21, att bevilja strand-
skyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens 
för anläggande av telekomanläggning, mobilmast 20 meter hög samt tre 
tillhörande teknikbodar på fastigheten Bråna 4:1.  
Dnr 2016.50.226. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 24 februari 2016, § 22, att bevilja strand-
skyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens 
för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Forsbo 1:12.  
Dnr 2016.37.226. 

• Västra Götalandsregionens beslut den 25 november 2015 att bevilja Melleruds 
kommun stöd till utbyggnad av bredband.  
Dnr KS 2015/453 
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§ 49    
 
Aktuella frågor 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor:  

• Rekrytering av HR-chef 
18 har sökt tjänsten. Fem kommer att tas ut till intervjuer den 31 mars 2016. 

• Rekrytering av säkerhetssamordnare/utredare 
18 april 2016 börjar Anna Granlund som säkerhetssamordnare/utredare på 
kommunstyrelseförvaltningen. 
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§ 50    
 
Rapporter 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens och kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m:  

• Dalslands miljönämnd 
Studieresa till Bohuslän kommer att genomföras för att studera VA-lösningar. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 


