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§ 71   
 
Aktuella asyl-, flykting- och integrationsfrågor 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

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

• Ensamkommande 
På grund av det minskade antalet ensamkommande barn/ungdomar kommer  
kommunen att säga upp avtalet med Bengtsfors kommun om handläggning av 
ärenden.  

• Kommunens mottagande 
Cirka 10-12 personer flyttar till kommunen per veckan. De flesta är inneboende 
hos anhöriga och bekanta vilket innebär trångboddhet. Det är stora problem 
med att få fram bostäder till alla. Mottagandekvoten för kommunanvisade för 
2017 är nu uppfylld.  

• Delegationen för unga i arbete (DUA) 
Ett arbetslag bestående av personer från olika förvaltningar/enheter är i gång 
för att ordna praktikplatser för unga arbetslösa. 

• Arbetsintegrerat projekt  
Ett antal personer är på väg ut i kommunens verksamheter för att praktisera  
på olika arbetsplatser 

• Låna en svensk 
Ett Låna en svensk-projekt som finns i andra kommuner planeras även här. 

• Programmering 
En pröva-på-dag planeras i Håverud för att locka unga att lära mer om 
programmering 

• Information om arbetslivet i Sverige 
Aktiviteter planeras under hösten för nyanlända vuxna som står längre  
från arbetsmarknaden. 

• Skolan 
Melleruds kommun är på fjärde plats i mottagandet av elever. För närvarande 
finns det 1 049 i grundskolan. Antalet asylelever har halverats. Många har fått 
PUT och många nya har flyttat in till Melleruds kommun. 

• Asylboenden 
Boendena i Dalskog och på Kroppefjäll har slagit igen och boendet i Håverud 
kommer att stänga under hösten. 

• Snabbspårsutbildningar 
12 går introduktionskursen till vård och omsorg och åtta går svetsutbildningen. 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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• Ny utbildning 
I höst startar kommunen en undersköterskeutbildning. 

• Ny rektor för vuxenutbildningen 
En ny rektor för kommunens vuxenutbildning har anställts från och med 
höstterminen. 

• Projekt för nyanlända akademiker 
Projektet håller på att avslutas och rapport kommer att skrivas. 

 
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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§ 72 Dnr KS 2017/257.002   
 
Bemyndigande att utfärda anvisningar på bank- och 
checkräkning för kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, med ändring av beslut den 5 april 2017,  
§ 58, att bemyndiga följande personer att två i förening utfärda  
anvisningar på kommunens bank- och checkräkningar: 

T.f. kommunchef/ekonomichef Björn Lindquist 
Controller Erik Josefsson 
Ekonom Emma Lindquist 
Ekonom Margareta Gunnarsson 
Ekonom Elvis Sabovic  
Ekonom Elin Holm 
Ekonom Lena Francke 
Ekonom Sandra Romi  från 2017-06-01 
 
Sammanfattning av ärendet 

På grund av att kommunchefen slutar sin anställning hos kommunen och  
på en ekonoms planerade föräldraledighet under sommaren/hösten 2017  
behöver gruppen utökas med vikarierande ekonom under perioden  
1 juni – 30 november 2017. 
 
Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut 2017-05-09, § 188. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen beslutar, med ändring av beslut  
den 5 april 2017, § 58, 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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§ 73 Dnr KS 2017/233.042   
 
Årsredovisning 2016 med revisionsberättelse för AB Melleruds 
Industrilokaler 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Melleruds Industrilokaler AB har under 2016 inte bedrivit någon verksamhet. 
Bolaget visar ett underskott på 18 tkr. 
 
Beslutsunderlag 

• Bokslut för Melleruds Industrilokaler AB 2016 med revisionsberättelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2017-05-09, § 170. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

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

Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 74 Dnr KS 2017/195.042   
 
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud -  
årsredovisning för 2016 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun 

1. godkänner Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud årsredovisning  
för år 2016. 

2. beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud har överlämnat årsredovisning, 
verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för 2016. 

Förbundets revisorer har granskat årsredovisningen och tillstyrker ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 

• Samordningsförbundets i Vänersborg/Mellerud årsredovisning   
och revisionsberättelse för år 2016. 

• Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud beslut 2017-03-29, § 25.  
• Arbetsutskottets beslut 2017-04-18, § 154. 
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun 

1. godkänner Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud årsredovisning  
för år 2016. 

2. beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 75 Dnr KS 2016/170.104 
   
Redovisning av kommunalt partistöd 2016 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisning av kommunalt partistöd 2016. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Den 18 juni 2014 beslutade kommunfullmäktige att fastställa reglemente för 
kommunalt partistöd i enlighet med Kommunallagen (1991:900) 1 kap, 9-12 §. 
Den 1 januari 2016 reviderades reglemente för kommunalt partistöd i samband 
med införandet av redovisningsrutiner.  

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. 

Redovisning av kommunalt partistöd ska lämnas till kommunstyrelsen senast  
den 31 mars. 

Kommunstyrelsen har fram till den 31 mars 2017 mottagit redovisning av  
erhållet partistöd 2016 från samtliga partier, förutom Miljöpartiet. 

Den 18 april 2017 inkom Miljöpartiet i Mellerud med en redovisning av erhållet 
partistöd 2016. 
 
Beslutsunderlag 

• Reglemente för kommunalt partistöd i Melleruds kommun, mandatperiod  
2014-2018 

• Redovisning av erhållet partistöd 2016 (C) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2016 (KD) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2016 (KIM) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2016 (L) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2016 (M) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2016 (MP) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2016 (S) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2016 (SD) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2016 (V) 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2017-04-18, § 155. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige godkänner redovisning av kommunalt partistöd 2016. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 76 Dnr KS 2017/193.104   
 
Utbetalning av kommunalt partistöd 2017 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla följande utbetalning av kommunalt  
partistöd för 2017: 

• Centerpartiet kommunkrets (C)  55 000 kr  
• Kristdemokraterna i Mellerud (KD)  20 000 kr 
• Kommunpartiet i Mellerud (KIM)  13 000 kr 
• Liberalerna i Mellerud (L)  13 000 kr 
• Moderaterna i Mellerud (M)  34 000 kr 
• Melleruds arbetarekommun (S)   76 000 kr 
• Sverigedemokraterna i Mellerud (SD)  27 000 kr 
• Vänsterpartiet i Mellerud (V)  13 000 kr 
 
Sammanfattning av ärendet 

Den 18 juni 2014 beslutade kommunfullmäktige att fastställa reglemente för 
kommunalt partistöd i enlighet med Kommunallagen (1991:900) 1 kap, 9-12 §. 
Den 1 januari 2016 reviderades reglemente för kommunalt partistöd i samband 
med införandet av redovisningsrutiner.  

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. 

Redovisning av kommunalt partistöd ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 
31 mars nästkommande år.  

Partistöd betalas ut årligen i förskott under april månad efter beslut av 
kommunfullmäktige. Om redovisning inte lämnats in till kommunstyrelsen  
inom föreskriven tid utbetalas inget partistöd för nästkommande år. 
 
Beslutsunderlag 

• Reglemente för kommunalt partistöd i Melleruds kommun, mandatperiod  
2014-2018 

• Redovisning av erhållet partistöd 2016 (C) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2016 (KD) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2016 (KIM) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2016 (L) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2016 (M) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2016 (S) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2016 (SD) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2016 (V)  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2017-04-18, § 156. 

 
 

  

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 bifalla föreslagen utbetalning av kommunalt 
partistöd för 2017. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 77 Dnr KS 2016/530.163   
 
Instruktion för krisberedskapsarbete i Melleruds kommun 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar förslag till Instruktion för krisberedskapsarbete i  
Melleruds kommun. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har uppdragit åt kommunstyrelsen att ta fram lokala 
föreskrifter för krisberedskapsarbetet i Melleruds kommun (benämns som 
instruktion). Instruktionen ansluter till samt preciserar Reglemente för 
krisberedskapsarbete i Melleruds kommun 2017-2018. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunfullmäktiges beslut 2016-10-26, § 123. 
• Reglemente för krisberedskap i Melleruds kommun. 
• Utdrag ur Risk- och sårbarhetsanalys för Melleruds kommun 2017 
• Överenskommelse om kommunernas krisberedskap. Precisering av mål och 

ersättning för uppgifter i LEH. 
• Arbetsutskottets beslut 2017-03-21, § 107. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Förslag till Instruktion för krisberedskapsarbete i Melleruds kommun. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen antar förslag till Instruktion för 
krisberedskapsarbete i Melleruds kommun. 
 
Beslutsgång 

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

Säkerhetssamordnaren 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 78  Dnr KS 2016/487.003   
 
Likabehandlingsplan för Melleruds kommun 2017-2019 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. anta Likabehandlingsplan för Melleruds kommun 2017-2019 enligt  
föreliggande förslag.  

2. i och med kommunfullmäktiges beslut upphäva tidigare antagen 
Jämställdhetsplan (KF § 17/2012).  

 
Sammanfattning av ärendet 

Varje kommun skall ha en övergripande plan för hur man hanterar jämställdhets- 
och diskrimineringsfrågor. Melleruds kommun har sedan tidigare en 
jämställdhetsplan som sträckte sig över åren 2012-2015, och som innefattade i 
huvudsak jämställdhetsfrågorna. 

Med anledning av att denna plan nu är inaktuell, har ny plan utarbetats bland  
annat med hjälp av en enkätundersökning som grund, och med en referensgrupp 
med representanter från alla förvaltningar. Denna plan får benämningen 
likabehandlingsplan och kommer att täcka både jämställdhets- och 
diskrimineringsområdet. Planen sträcker sig från 2017-2019. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till Likabehandlingsplan för Melleruds kommun 2017-2019. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2017-04-04, § 128. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. anta Likabehandlingsplan för Melleruds kommun 2017-2019 enligt  
föreliggande förslag.  

2. i och med kommunfullmäktiges beslut upphäva tidigare antagen 
Jämställdhetsplan (KF § 17/2012). 

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 79 Dnr KS 2017/253.023        
 
Information om processen för rekrytering och tillsättande  
av ny kommunchef 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande och HR-chefen redogör för rekryterings-  
och tillsättningsprocessen för ny kommunchef.  

Arbetsutskottets ledamöter kommer, tillsammans med t.f. kommunchef och  
HR-chef, efter kommunstyrelsens sammanträde att träffa ett rekryteringsföretag 
för att ta del av vad de har att erbjuda kommunen i fråga om framtagande av 
kravprofil, annonsering, intervjuer, tester och referenstagning.  

Diskussioner förs om beslutsnivån för tillsättande av ny kommunchef ska vara kvar 
hos arbetsutskottet i enlighet med kommunstyrelsens delegeringsregler eller lyftas 
från arbetsutskottet till kommunstyrelsen.  
 
Beslutsunderlag 

• Personalförsörjningsplan för Melleruds kommun. 
• Utdrag ur kommunstyrelsens delegeringsregler. 
 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 80 Dnr KS 2017/244.042   
 
Prognos 1/2017 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att uppmana de nämnder som visar underskott  
att arbeta för en budget i balans. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Första prognosen för 2017 visar på ett positivt resultat på 23,4 Mnkr  
att jämföra med det ursprungligen budgeterade resultatet på 28,2 Mnkr. 
 
Beslutsunderlag 

• Prognos 1/2017.  
• Arbetsutskottets beslut 2017-05-09, § 184. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen beslutar att uppmana de nämnder som visar underskott  
att arbeta för en budget i balans. 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

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

Kultur- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 81 Dnr KS 2017/168.106   
 
Erbjudande om delägarskap i Inera 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling  
om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet. 

2. godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i 
aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla  
landsting och regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling av  
e-hälsa. Verksamheten riktar sig till både invånare och medarbetare inom vård  
och omsorg. Genom bolaget sker samverkan kring gemensamma lösningar, 
gemensam infrastruktur och stöd för digitalisering. Bland de gemensamt utvecklade 
tjänsterna finns till exempel 1177 Vårdguiden, UMO (Ungdomsmottagning på nätet) 
och Journal via nätet.  

Frågan om ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning för Inera AB har 
diskuterats under många år. Inte minst har företrädare för landsting och regioner 
uttalat sitt stöd för en förändring som innebär att verksamheten breddas och även 
omfattar kommunerna samt ger en närmare anknytning till SKL:s arbete med 
verksamhetsutveckling. Efter en omfattande förankrings- och beslutsprocess 
beslutade styrelsen för SKL den 7 oktober 2016 att godkänna att SKL Företag AB 
förvärvar merparten av aktierna i Inera AB. Samtliga landsting och regioner har 
sedan dess fattat beslut om att sälja 145 av sina 150 aktier i Inera AB. Efter den 
formella tillträdesdagen 16 mars 2017 kan nu landets kommuner erbjudas att köpa 
fem aktier vardera och bli delägare på samma villkor som landsting och regioner.  

Den ändrade inriktningen för bolaget finns formulerad i aktieägaravtal, 
bolagsordning och ägardirektiv. Styrningen över bolaget sker genom ägarråd och 
bolagsstämma. I bolagsstyrelsen finns 15 ledamöter, med politiska företrädare – 
sex från kommunsidan, sex från landsting/regioner samt tre tjänstemän.  

Hittills har Ineras verksamhet alltså varit inriktad på hälso- och sjukvårdsområdet, 
men genom det breddade ägandet ska bolaget kunna verka inom betydligt fler 
verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg och samhällsbyggnad.  
Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa tjänster 
från Inera AB, utan föregående upphandling (genom det så kallade Teckal-
undantaget i upphandlingslagstiftningen). Som delägare kan kommunen också  
vara med och påverka utvecklingen av digitalisering i offentlig sektor. Ett breddat 
ägande ligger också i linje med SKL:s uppdrag är att främja och stödja samverkan 
mellan medlemmarna i verksamhetsutveckling genom digitala lösningar.  
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Beslutsunderlag 

• Sveriges Kommuner och Landstings skrivelse med bilagor.  
• Arbetsutskottets beslut 2017-04-18, § 162. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling  
om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet. 

2. godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i 
aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal. 

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 82 Dnr KS 2017/185.512   
 
Remissvar angående förslag till föreskrifter om hastighets-
begränsning på väg E45 i Västra Götalands län  
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. Melleruds kommun vill att åtgärder för höjda hastighetsgränser genomförs på 
sträcka 5 (170 meter söder om väg 2064 Liden–-väg 2221 Solberg) så att det 
medför en hastighetsbegränsning till 100 km/h istället för föreslagna 80 km/h.  

2. Melleruds kommun i övrigt inget har att erinra mot förslaget. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Trafikverket har översänt en remiss gäller förslag till nya hastighetsföreskrifter för 
väg E45, Västra Götalands län samt upphävande av Trafikverkets föreskrifter 
(TRVTFS 2012:70) om hastighetsbegränsning på väg E45 i Västra Götalands län. 
Remissen omfattar konsekvensutredning samt förslag till föreskrifter. 

Trafikverkets ambition för anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas 
säkerhetsstandard innebär att: 

• vägar med mötande trafik med måttlig och betydande1 trafik ska ha  
högst 80 km/tim. 

• åtgärder för höjda hastighetsgränser genomförs utmed det utpekade  
funktionellt prioriterade vägnätet. 

• hastighetsförändringen inte leder till överskridande av miljökvalitetsnormen  
för luftkvalitet. 

• riktvärden för buller inte bör överskridas. 
• anpassningen är motiverad med hänsyn till den transportpolitiska 

måluppfyllelsen. 

Eventuella synpunkter från Melleruds kommun ska ha kommit in till Trafikverket 
senast den 15 maj 2017. 
 
Beslutsunderlag 

• Remisshandlingar från Trafikverket.  
• Arbetsutskottets beslut 2017-04-18, § 164. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. Melleruds kommun vill att åtgärder för höjda hastighetsgränser genomförs på 
sträcka 5 (170 meter söder om väg 2064 Liden–-väg 2221 Solberg) så att det 
medför en hastighetsbegränsning till 100 km/h istället för föreslagna 80 km/h.  

2. Melleruds kommun i övrigt inget har att erinra mot förslaget. 
 
Beslutsgång 

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

Trafikverket   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 83 Dnr KS 2017/243.805   
 
Utökat driftbidrag till Melleruds Golfklubb 2017-2019 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. utöka driftsbidraget till Melleruds Golfklubb med 200 tkr, till totalt 300 tkr  
per år under perioden 2017-2019. 

2. finansiering för 2017 sker inom kommunstyrelsens avsatta medel.  
Finansiering för 2018 och 2019 läggs in budget för respektive år. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Det pågår försäljning av golfbanan inklusive lägenheter och all mark. För att 
golfklubben ska kunna använda banan krävs att klubben tecknar avtal med 
entreprenör som sköter banan.  

Klubben har gjort en kalkyl med medlemsbidrag, grenfee och driftsbidrag från 
kommunen. För att driva banan behöver klubben ett utökat driftsbidrag med  
200 tkr per år under perioden 2017-2019. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2017-05-09, § 185. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. utöka driftsbidraget till Melleruds Golfklubb med 200 tkr, till totalt 300 tkr  
per år under perioden 2017-2019. 

2. finansiering för 2017 sker inom kommunstyrelsens avsatta medel. Finansiering 
för 2018 och 2019 läggs in budget för respektive år. 

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 84 Dnr KS 2017/255.052 
 
Beläggningsarbeten vid Rådaskolan och Dahlstiernska 
gymnasiet, omfördelning av investeringsbudget 2017 och 
igångsättningsbeslut 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. bevilja 1,1 Mnkr i investeringsmedel för att genomföra beläggningsarbeten enligt 
föreliggande förslag.  

2. finansiering sker genom en omfördelning i investeringsbudget för 2017. 

3. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta projektet och lämna en 
slutredovisning när projektet är slutfört. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsens 
arbetsutskott tagit fram kostnader för att asfaltera om skolgården vid Rådaskolan 
och Dahlstiernska gymnasiet. Kostnaden för att rusta upp befintliga asfaltytor i 
samband med att anläggning av diverse aktivitetsutrustning uppgår till 1,1 Mnkr. 

Elevrådet på högstadiet har i samråd med samhällbyggnadsförvaltiningen tagit 
fram förslag på aktiviteter så som konstgräsplan, skateboard ramper av olika typer 
m.m. Asfaltytorna som finns inom området idag är kraftigt undermåliga och är en 
säkerhetsrisk då både stenar och gamla fundament sticker upp i ytan, vissa partier 
saknar även asfalt och eller är mycket ojämna. Vattenpölar skapas vid regn eller 
snösmältning så att ytor inte blir speciellt trevliga att vistas på.  
 
Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag med bilaga. 
• Arbetsutskottets beslut 2017-05-09, § 179. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. bevilja 1,1 Mnkr i investeringsmedel för att genomföra beläggningsarbeten  
enligt föreliggande förslag.  

2. finansiering sker genom en omfördelning i investeringsbudget för 2017. 

3. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta projektet och lämna en 
slutredovisning när projektet är slutfört. 
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Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschefen gata/park 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
Rådaskolans elevråd  
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§ 85    
 
Redovisning av delegeringsbeslut 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av nedanstående delegeringsbeslut. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har överlåtit viss beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande och 
tjänstemän enligt gällande delegeringsregler. Besluten ska anmälas till kommun-
styrelsen varje månad. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får 
ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot kan kommunstyrelsen 
återkalla delegering.  

Följande delegeringsbeslut redovisas vid dagens sammanträde: 
 
B - PERSONALÄRENDEN  
  
B 5 Visstidsanställningar  
5.1 Kommunchef (över två månader) KSAU § 181/2017 
5.4 Övrig personal (över sex månader) § 2/2017  
 
B 6  Anställnings upphörande  
6.1 Uppsägning § 1/2017 
 
D - SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN  
 
D 18 Samhällsbyggnadsförvaltningens  
taxe- och bidragsärenden  
18.4 Bostadsanpassningsbidrag § 3/2017 
 
H 24 Färdtjänstärenden  
24.1 Färdtjänst (Lagen om färdtjänst,  § 1-8/2016 

SFS 1997:736)  
 
H 27 Parkeringstillstånd   
27.1 Parkeringstillstånd §§ 1-3/2017  

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 86  
   
Anmälan 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

• Vänersborgs kommunfullmäktiges beslut 2017-03-29 att entlediga Bo Carlsson 
(C) från uppdraget som ledamot i Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
(NÄRF) med omedelbar verkan. Dnr KS 2017/227. 

• Finansiell rapport per 2017-03-31. Dnr KS 2017/85. 

• Byggnadsnämndens beslut den 19 april 2017, § 60,om att inte inleda en 
planändring av detaljplanen för fastigheterna Sunnanå 2:7 och Sunnanå 2:45  
från användningsområde golfbana till odling/jordbruksmark. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 19 april 2017, § 68, att bevilja strand-
skyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskydds- 
dispens för ny brygga på fastigheten Holms-Torp 1:35. Dnr 2017.65.226. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 19 april 2017, § 69, att bevilja strand-
skyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskydds- 
dispens för förlängning av brygga på fastigheten Ryr 1:86. Dnr 2017.77.226. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 19 april 2017, § 70, att bevilja strand-
skyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskydds- 
dispens för tillbyggnad av enbostadshus, toalett och tvättutrymme på 
fastigheten Östebo 1:31. Dnr 2017.76.226. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 19 april 2017, § 71, att avslå strand-
skyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskydds- 
dispens för ändrad användning från förråd till gäststuga/bostadskomplement 
samt tillbyggnad av densamma på fastigheten Svankila 1:83. Dnr 2016.313.226. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 19 april 2017, § 72, att avslå strand-
skyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskydds- 
dispens för uppställning av bod med hjul på fastigheten Bräckan 1:9. Vidare 
beslutade byggnadsnämnden att bevilja strandskyddsdispens från 7 kap. 15 § 
miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för ersättning/nybyggnad av 
förråd/torrtoalett på samma fastighet. Dnr 2017.91.226. 

• Protokoll från Dalslands miljö- och energinämnds möte den 20 april 2017. 
(Två protokoll) 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 87    
 
Rapporter 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

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

• Krisledningsövningen RIS 2017 
Ordföranden och t.f. kommunchefen informerar om krisledningsövningen  
RIS 2017 som genomfördes den 26 april 2017. 

• Småkoms rikskonferens 2017 
Vice ordförande rapporterar från Småkoms rikskonferens i Arvidsjaur  
den 26 – 28 april 2017. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 


