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§ 37 Dnr KS 2018/83.042   
 
Årsredovisning för Melleruds Bostäder AB 2017 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Jäv 

På grund av jäv deltar inte Daniel Jensen (KD) och Thomas Hagman (S) i 
handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Det kommunala fastighetsbolaget AB Melleruds Bostäder har en marknadsandel  
på drygt 50% av det totala antalet hyresrätter i kommunen. Bolaget hade vid 
årsskiftet totalt 727 lägenheter, fördelat på Mellerud 508, Åsensbruk 125 och  
Dals Rostock 94. 

Melleruds Bostäder AB visar ett överskott på 3,8 Mnkr för 2017. 
 
Beslutsunderlag 

• Bokslut för Melleruds Bostäder AB 2017.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-02-20, § 59. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

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

Melleruds Bostäder AB 
Kommunens revisorer 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 38 Dnr KS 2018/148.119        
 
Nominering av suppleant till styrelsen för Vänersamarbetet 
ekonomisk förening 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun nominerar Peter Ljungdahl (C) 
som suppleant till styrelsen för Vänersamarbetet ekonomisk förening. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Eftersom kommunens suppleant i styrelsen för Vänersamarbetet ekonomisk 
förening, Eva Pärsson (M), avgår behöver Melleruds kommun nominera en ny 
suppleant inför årsstämman.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds 
kommun nominerar Peter Ljungdahl (C) som suppleant till styrelsen för 
Vänersamarbetet ekonomisk förening. 
 
Beslutsgång 

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

Vänersamarbetet ekonomisk förening 
Peter Ljungdahl (C) 
Troman 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 39    
 
Integrations- och arbetsmarknadsfrågor 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Socialchefen, kultur- och utbildningschefen, administrative chefen och 
ekonomichefen informerar om aktuella integrations-  
och arbetsmarknadsfrågor: 

• Arbetslöshetsstatistik 
Administrative chefen redovisar aktuell arbetslöshetsstatistik för januari 2018. 

• Myndighetssamverkan 
Administrative chefen informerar om pågående samverkan mellan interna och 
externa myndigheter kring arbetslösa. 

• Grundskolan/gymnasieskolan/vuxenutbildning 
Kultur- och utbildningschefen rapporterar om en fortsatt ökning av antal elever. 
Behov finns av utökning av lokaler. Minskat sjuktal för lärarna. Nya modulen på 
Lunden öppnar inom kort. Nya förskoleplatser har skapats på Karolinerskolan 
och Åsebro skola. 

• Ensamkommande 
Socialchefen redovisar aktuell statistik över ensamkommande. Prognosen är 
fortsatt färre ensamkommande. Handläggning sköts i Mellerud från januari 2018. 
Personalstyrkan i HVB har anpassats. 

• Ekonomiskt bistånd 
Socialchefen redovisar aktuell statistik angående ekonomisk bistånd. 

• Bemanning 
Socialchefen rapporterar om svårigheter att lösa bemanningen inom socialens 
verksamheter. 

 
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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§ 40 Dnr KS 2018/71.007 
 
Svar på revisionsrapporten Granskning av nämndernas 
ekonomiska styrning 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna yttrande över Granskning av nämndernas 
ekonomiska styrning enligt föreliggande förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Melleruds kommun har PwC 
granskat nämndernas ekonomiska styrning i Melleruds kommun. 

Syftet med granskningen är att översiktligt bedöma om nämndernas arbete  
med kontroll och uppföljning av ekonomin är ändamålsenligt och effektivt. 

Revisorernas samlade bedömning efter genomförd granskning är att nämndernas  
ekonomiska styrning endast delvis har fungerat på ett effektivt och ändamåls- 
enligt sätt under 2017. 

Den samlade bedömningen utgår från följande: 

• Både under 2016 och 2017 har prognoserna för helårsresultatet varierat  
under året. Socialnämnden har under en längre tid haft ekonomiska underskott, 
dessa har enligt vår bedömning inte tagits hänsyn till i det budgetarbete som 
genomförts. Detta indikerar att rutinerna för uppföljning och budgetarbete  
inte har fungerat tillfredställande. 

• Budgetprocessen har inte fungerat tillfredställande för att kunna styra verk- 
samheterna och ekonomin. Åtgärdsförs lag från socialnämnden för att klara  
det ekonomiska åtagandet har tagits fram först under 2017. 

Revisorerna behandlade revisionsrapporten vid sammanträde den 30 januari 2018 
och beslutade att skicka rapporten till kommunstyrelsen och nämnderna med 
begäran om ett samlat svar från kommunstyrelsen över vidtagna åtgärder med 
anledning av granskningen senast den 30 mars 2018.  

Arbetsutskottet beslutade den 20 februari 2018, § 62, att ge ekonomichefen i 
uppdrag att, tillsammans med kultur- och utbildningschefen och socialchefen,  
ta fram ett gemensamt svar på revisionsrapporten. Redovisning av uppdraget  
ska redovisas vid arbetsutskottets sammanträde den 6 mars 2018. 
 
Beslutsunderlag 

• Revisionsrapporten Granskning av nämndernas ekonomiska styrning. 
• Arbetsutskottets beslut 2018-02-20, § 62. 
• Kommunstyrelseförvaltningens, kultur- och utbildningens och 

socialförvaltningens förslag till svar. 
• Arbetsutskottets beslut 2018-03-06, § 87. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna yttrande över Granskning av nämndernas 
ekonomiska styrning enligt föreliggande förslag. 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

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

Kommunens revisorer 
Kultur- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 41 Dnr KS 2018/147.002   
 
Bemyndigande att utfärda anvisningar på bank- och 
checkräkning för kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, med ändring av beslut den 6 december 2017,  
§ 231, att bemyndiga följande personer att två i förening utfärda  
anvisningar på kommunens bank- och checkräkningar: 

Kommunchef Sophia Wikström   
Ekonomichef Björn Lindquist 
Controller Erik Josefsson 
Ekonom Emma Lindquist 
Ekonom Margareta Gunnarsson 
Ekonom Elin Holm 
Ekonom Lena Francke 
Ekonom Lillemor Aronsson fr.o.m. 19 mars 2018 
Ekonom Andrietta Pettersson  
 
Sammanfattning av ärendet 

På grund av att en ny ekonom rekryterats och börjar sin anställning hos kommunen 
den 19 mars 2018 och en ekonom slutat sin anställning hos kommunstyrelse-
förvaltningen behöver kommunstyrelsen fatta ett nytt beslut. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2018-03-06, § 93. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen beslutar, med ändring av beslut den 6 december 2017,  
§ 231, 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 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 42 Dnr KS 2018/27.332 
 
Projekt Lekparken Pirater i Håverud 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att, tillsammans med arbetsgruppen och 
Leader - Framtidsbygder Dalsland Årjäng Munkedal, starta projekt Lekparken 
Pirater i Håverud och lämna en slutredovisning när projektet är slutfört. 

2. tillskjuta maximalt 600 tkr till projektet. 

3. finansiering sker inom investeringsbudgeten 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Det saknas aktiviteter för barn, såväl boende i Håverud och kringområdet, som för 
de många besökande barnfamiljerna under turistsäsong. Detta uppmärksammades 
av ägarna till The Visitor som driver restaurang och boende intill akvedukten. En av 
dem, Lars Ihrén, gick bort innan de hann sätta sina planer i verket, och Lars syster 
Maria Ihrén startade en minnesfond, som ska utgöra grunden i en lekplats med 
grillmöjligheter för hela familjen. På lekplatsen ska finnas ett stort fint lekskepp, 
gungor, sandlåda, grävmaskin och grillplats med bänkar. Bra tillgänglighet för alla 
genom konstgräs på marken.  

Sedan 2016 har olika insatser gjort för att föra projektet framåt, och 2018 är det 
perfekta året att bygga och inviga lekplatsen. Dalslands kanal och akveduktens 
150-årsjubileum, kommer uppmärksammas och firas, och en lekplatsinvigning 
skulle bli kronan på verket. Dessutom skulle Dalslands största besöksmål,  
cirka 250 000 besökare per år, få ytterligare en attraktion som lockar fler.  
I kombination med tomtemuseet som öppnar våren 2018 på Dalsland center, blir 
platsen ett fortsatt självklart utflyktsmål för såväl dalslänningar som turister. 

Arbetsutskottet beslutade den 6 februari 2018, § 46, att återremittera ärendet och 
ge arbetsgruppen i uppdrag att ta fram ett nytt förslag på Lekparken Pirater i 
Håverud med en investeringskostnad på 600 tkr. Redovisning av uppdraget ska  
ske vid arbetsutskottets sammanträde den 20 februari 2018. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2018-02-06, § 46. 
• Arbetsutskottets beslut 2018-02-20, § 58. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen beslutar att  

1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att, tillsammans med arbetsgruppen och 
Leader - Framtidsbygder Dalsland Årjäng Munkedal, starta projekt Lekparken 
Pirater i Håverud och lämna en slutredovisning när projektet är slutfört. 

2. tillskjuta maximalt 600 tkr till projektet. 

3. finansiering sker inom investeringsbudgeten 2018. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Leader - Framtidsbygder Dalsland Årjäng Munkedal 
Turistinformatören 
Enhetschef förråd/renhållning 
Projektledaren 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen 
 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 43 Dnr KS 2018/49.042 
 
Bokslut för kommunstyrelsen 2017  
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige, som verksamhet, gör ett minus resultat mot budget på 96 tkr, 
beroende på fler utbildningar samt mer uttaget arvode än budgeterat. Resultatet 
för godmansverksamhet, ger ett överskott på 242 tkr, detta på grund av att 
Samverkande Överförmyndare i Uddevalla granskar hårdare och effekten av detta 
börjar visa sig. Revisorerna och valnämnden följer budget och har inga avvikelser. 
Sammanlagda resultatet för kommunfullmäktige, med alla verksamheter, visar på 
plus 162 tkr. 

Resultatet för kommunstyrelsens administrativa förvaltning beräknas till plus 
6,1 mkr. Delförklaring till detta är överskott av ofördelat utrymme, medel för 
oförutsett samt projektmedel inom arbetsmarknadsenheten och IT-enheten som 
inte förbrukats samt vakanser på flera tjänster.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar ett resultat på 776 tkr, exkluderas 
effekter av försäljning av skog och Ugglan uppgår överskottet till 249 tkr. Största 
delen avser serviceenheten, där förklaringen är större volymer av matportioner och 
lokalvårdsytor som inte gett ökade kostnader i samma omfattning. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens bokslut 2017.  
• Samhällsbyggnadsförvaltningens bokslut 2017. 
• Arbetsutskottets beslut 2018-02-06, § 41. 
• Arbetsutskottets beslut 2018-02-06, § 47. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

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

Kommunens revisorer 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 44 Dnr KS 2018/49.042   
 
Årsredovisning för koncernen Melleruds kommun 2017 
 
Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktiges revisorer.  

2. överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Melleruds kommuns resultat 2017, skillnaden mellan intäkter och kostnader, blev 
ett överskott på 27,4 Mnkr. Tillsammans med bolagen redovisas ett koncernresultat 
på 32,9 Mnkr. Kommunfullmäktiges uppdrag till styrelse och nämnder enligt 
fastställd budget var 25,6 Mnkr. 

I den sammanställda redovisningen ingår Melleruds Bostäder AB till 100 procent 
och Dalslands miljö- och energiförbund med 30 procent. 
 
Beslutsunderlag 

• Årsredovisning för koncernen Melleruds kommun 2017. 
• Arbetsutskottets beslut 2018-03-06, § 88. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktiges revisorer.  

2. överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige. 
 
Beslutsgång 

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

Kommunens revisorer 
Kommunfullmäktige 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 45 Dnr KS 2018/80.455 
 
Hunnebyns avfallsdeponi, fördelning av kostnader för 
sluttäckning 2017 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att skattekollektivets kostnader på 114 tkr under  
2017 för sluttäckningen av Hunnebyns deponi finansieras inom kommunstyrelsens 
budget i enlighet med tidigare beslut. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 22 februari 2006, § 9, att avsätta ytterligare  
8,5 Mkr för sluttäckning av Hunnebyns deponi.  

Tekniska förvaltningen fick i uppdrag att utföra täckning motsvarande 2 Mkr under 
2006. Investeringsanslaget på 500 tkr togs bort för åren 2006 och 2007.  

Kommunen fördelade ansvaret för sluttäckning av deponin med hälften för 
renhållningskollektivet och med hälften för skattekollektivet. 

Anspråk har inkommit från affärsverksamheten för renhållningskollektivet att 
skattekollektivet ska täcka häften av 2017 års kostnader för sluttäckningen.  

Skattekollektivets andel uppgår till 113 762 kr. Frågan är hur kostnaden 
ska finansieras. 

Beslutsunderlag 

• Ekonomisk sammanställning.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-02-20, § 63. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen beslutar att skattekollektivets kostnader på 114 tkr under  
2017 för sluttäckningen av Hunnebyns deponi finansieras inom kommunstyrelsens 
budget i enlighet med tidigare beslut. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 46 Dnr KS 2017/625.216 
 
Framtida användning av område längs norra infarten (E45)  
till Mellerud - gestaltningsprogram 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta gestaltningsprogram för området längs norra 
infarten (E45) till Mellerud enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har fått flera förfrågningar från intressenter som önskar köpa tomtmark 
längs östra sidan av E45 i Mellerud. 

Näringslivsansvarig, samhällsbyggnadschefen och GIS-ingenjören lämnar en aktuell 
information. 

Arbetsutskottet beslutade den 7 november 2017, § 424, att ge samhällsbyggnads-
chefen i uppdrag att, tillsammans med näringslivsansvarig och GIS- och 
kartingenjören, ta fram en idéskiss på en framtida gestaltning av området  
längs östra sidan av E45 i norra delen av Mellerud.  

Arbetsutskottet beslutade den 19 december 2017, § 504, att ge arbetsgruppen i 
uppdrag att, tillsammans med planarkitekten, ta fram ett gestaltningsprogram för 
området längs norra infarten (E45) till Mellerud. Redovisningen av uppdraget ske 
vid arbetsutskottets sammanträde den 23 januari 2018.  
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2017-11-07, § 424. 
• Arbetsutskottets beslut 2017-12-19, § 504. 
• Förslag till gestaltningsprogram.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-02-06, § 51. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen beslutar att anta gestaltningsprogram för området längs norra 
infarten (E45) till Mellerud enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

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

Byggnadsnämnden  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 47 Dnr KS 2017/64.214 
 
Yttrande över granskningsförslag till detaljplan för Norra 
Ängenäs 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna granskningsförslag till detaljplan för  
Norra Ängenäs enligt föreliggande förslag. 
 
Reservationer och särskilda uttalanden 

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

Byggnadsnämnden beslutade 2017-01-25 att godkänna ett detaljplaneförslag som 
möjliggör byggandet av ett särskilt boende (äldreboende). Planförslaget innebär  
att del av befintlig detaljplan med bostadsändamål ändras samt att resterande 
mark mot golfbanan planläggs för särskilt boende eller bostadsändamål. 

Detaljplanens planområde ligger öster om Melleruds centrum mellan befintligt 
detaljplanelagt område i Ängenäs (med bostadsändamål) och detaljplanen för 
golfbanan i norr. 

Planförslaget var ute på samråd under februari 2017 och under juni månad var 
planen ute på granskning. Ett granskningsutlåtande har upprättats, där det bl a 
framgår att Länsstyrelsen kräver att en arkeologisk utredning måste utföras  
samt att den geotekniska utredningen ska kompletteras. 

Den arkeologiska undersökningen visade att det finns tre fornlämningsområden 
inom det tänkta planområdet. Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-22 att 
placeringen av äldreboendet skall ske enligt Alt. B, som innebär att detaljplanen  
i möjligaste mån anpassas till de påträffade fornlämningsområdena. 

Plan- och byggenheten har reviderat planhandlingarna i enlighet med Alt. B.  
För att få en ändamålsenlig dragning av GC-väg och VA-ledning föreslår plan-  
och byggenheten att kommunen ansöker om att den lilla fornlämningen nr 162 i 
planområdets sydöstra hörn avlägsnas. 

I föreliggande granskningshandling nr 2 har planförslaget bearbetats utifrån de 
synpunkter som redovisades i granskningsutlåtande nr 1. 

Byggnadsnämnden beslutade den 24 januari 2018, § 2, att ansöka om borttagande 
av fornlämning 162 (i planområdets sydöstra hörn). 

Byggnadsnämnden beslutade vidare att godkänna planförslagets gransknings-
handling nr 2 och att skicka ut planförslaget på granskning under perioden  
2018-02-12--03-05. 
 
Beslutsunderlag 

• Detaljplaneförslag för Norra Ängenäs.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-02-20, § 64. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna granskningsförslag till detaljplan för  
Norra Ängenäs enligt föreliggande förslag. 

Daniel Jensen (KD) och Ulf Rexefjord (SD): Kommunstyrelsen återremitterar 
ärendet för en arkeologisk undersökning av hela området.  
 
Beslutsgång 1 

Ordförande frågar på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller senare 
och finner att arbetsutskottet beslutar avgöra ärendet vid dagens sammanträde.  

Omröstning begärs. Ordförande godkänner följande beslutsgång. 

Ja-röst för att avgöra ärendet vid dagens sammanträde. 
Nej-röst för att återremittera ärendet. 
 
Omröstningsresultat 

Med åtta ja-röster för att avgöra ärendet vid dagens sammanträde och tre nej-
röster för till att återremittera ärendet beslutar kommunstyrelsen att avgöra 
ärendet vid dagens sammanträde. 

 
Ordinarie ledamöter Parti Ersättare Parti Ja Nej Avstår 
Christine Andersson (S)   X   
Thomas Hagman (S)   X   
Marianne Sand Wallin (S)   X   
Martin Eriksson (C)   X   
Peter Ljungdahl (C)   X   
Eva Pärsson (M)   X   
Daniel Jensen (KD)    X  
Sofia Falander (MP) Karin Fredman (L)  X  
Pål Magnussen (V)   X   
Ulf Rexefjord (SD)    X  
Tommy W Johansson (S)   X   
Summa 8 3  

 
Beslutsgång 2 

Ordförande frågar därefter på arbetsutskottets förslag och finner att kommun-
styrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Byggnadsnämnden   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 48 Dnr KS 2017/740.214  
 
Yttrande över granskningsförslag till ändring av detaljplan  
för bostadsområdet Sundserud 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna granskningsförslag till ändring av 
detaljplan för bostadsområdet Sundserud enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Detaljplanen för bostadsområdet Sundserud vann laga kraft 1992. Syftet med 
detaljplanen var att skapa ett bostadsområde med olika typer av bostadshus. 
Planområdet är beläget omedelbart norr om Åsensbruk, marken ägs av Melleruds 
kommun. Området är idag, 25 år senare, fortfarande obebyggt. 

För att göra detaljplanen mer flexibel och anpassad till dagens förhållanden, 
föreslås planen ändras enligt följande: 

• friliggande enbostadshus tillåts på fler delområden. 
• två E-områden samt ett u-område läggs in på planen. 
• ett vägområde flyttas cirka 5 meter i sidled på en sträcka av cirka 80 meter. 
• inom del av området ändras huvudmannaskapet för lokalgata och GC-väg från 

kommunalt till enskilt. 

Förslaget till ändring av detaljplanen har varit ute på samråd under perioden  
2018-02-19--03-05. 

Byggnadsnämnden beslutade den 24 januari 2018, § 3, att skicka ut planförslaget, 
efter mindre justeringar, på ny granskning. 
 
Beslutsunderlag 

• Samrådsredogörelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-02-20, § 65. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna granskningsförslag till ändring av 
detaljplan för bostadsområdet Sundserud enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

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

Byggnadsnämnden 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 49 
   
Redovisning av delegeringsbeslut  
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
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 § 1/2018 
 
D - SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN  
 
D 18 Samhällsbyggnadsförvaltningens  
taxe- och bidragsärenden  
18.4 Bostadsanpassningsbidrag § 1/2018 
 
E - PLAN- OCH BYGGÄRENDEN  
 
E 21 Plan- och byggärenden  
21.4 Tillstånd till allmän kameraövervakning § 1/2018 
 
H - MEDBORGARKONTORET  
 
H 27 Parkeringstillstånd   
27.1 Parkeringstillstånd § 1/2018   
 
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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§ 50  
   
Anmälan 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

• Byggnadsnämnden beslutade den 24 januari 2018, § 9, att bevilja 
strandskyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser 
strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad, 
garage/förråd, på fastigheten Svankila 1:70. Dnr 2017.369.226. 

• Finansiell rapport per 2018-01-31. Dnr KS 2018/111. 

• Protokoll från Dalslands miljö- och energinämnd den 8 februari 2018. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 21 februari 2018, § 23, att bevilja 
strandskyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser 
strandskyddsdispens för ersättning av fritidshus på fastigheten  
Forsbo 1:27. Dnr 2017.329.226. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 21 februari 2018, § 24, att bevilja 
strandskyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strand-
skyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Ransberg 1:162. 
Dnr 2018.20.226. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 21 februari 2018, § 25, att bevilja 
strandskyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser 
strandskyddsdispens för nybyggnad av lagerlokal och befintlig lagerlokal 
på fastigheten Kuserud 1:10. Dnr 2018.26.226. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 21 februari 2018, § 26, att bevilja strand-
skyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskydds-
dispens för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Högsbyn 3:39.  
Dnr 2018.26.226. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 51    
 
Rapporter 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen rapporterar från  
sammanträden m.m: 

• Fyrbodals kommunalförbunds direktionsmöte 
Ordförande rapporterar från direktionsmötet den 8 februari 2018 bl.a. om 
rekrytering av ny förbundschef, delregionalt kollektivtrafikråd.   

• Polisområdet Fyrbodal 
Ordförande rapporterar från möte med polisområde Fyrbodal bl.a. att den extra 
kommunpolisresursen inte beräknas fortsätta samt att regionpolischef Klas 
Friberg utsetts till ny SÄPO-chef. 

• Dalslands miljö- och energinämnd 
Jörgen Eriksson (KIM) rapporterar från Dalslands miljö- och energinämnd bl.a. 
om uppdrag om utökat samarbete mellan nämnden och kommunstyrelsen, 
pågående arbete med ny avfallsplan och vitesärenden enskilda avlopp. 

 
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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§ 52  
   
Aktuella frågor 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Melleruds kommuns kulturpris 
Marianne Sand Wallin (S) informerar om att det är dags att nominera kandidater  
till Melleruds kommuns kulturpris. 

• Tobakspolicyn 
Ulf Rexefjord (SD) frågor om införandet av den nya tobakspolicyn. 
Kommunchefen informerar om att den träder i kraft den 15 april 2018 och  
att den policyn kommer att lyftas på samtliga arbetsplatsträffar. 

 
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 
 
 


