
MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1 
 Sammanträdesdatum sida 
Kommunstyrelsen 2021-01-13 1(25)  
 

 Utdragsbestyrkande 
 

Tid och plats Onsdagen den 13 januari 2021, klockan 08.30 – 12.25, i Bolstadsrummet 
och via Microsoft Teams* 

Beslutande  
Ledamöter Morgan E Andersson, ordf. (C) 

Peter Ljungdahl* (C) 
Daniel Jensen*  (KD 
Mohamed Mahmoud* (MP)  § 10-18 
Eva Pärsson, 1:e vice ordf. (M) 
Jörgen Eriksson* (KIM) 
Michael Melby, 2:e vice ordf.* (S) 
Marianne Sand-Wallin* (S) 
Thomas Hagman* (S) 
Ulf Rexefjord*  (SD) 
Liselott Hassel * (SD) 

 

Tjänstgörande ersättare Tony Andersson*  (SD) för Mohamed Mahmoud (MP) § 1-9 
 
Övriga närvarande 
Ersättare Tony Andersson* (SD)  § 10-18 
  
Tjänstepersoner Karl-Olof Petersson, kommunchef    

Ingrid Engqvist, chefssekreterare 
Anna Granlund, enhetschef Kommunikation och säkerhet § 1-3 
Malin Hennix, samhällsvägledare § 4 
Elisabeth Carlstein, ekonomichef § 6 
Torbjörn Svedung, enhetschef Digital service § 7 
Dalia Al-Mansour, handläggare § 8 
Jeanette Sjölund, HR-chef  § 9 
Lars Johansson, verksamhetsutvecklare § 10 
 

Övriga Lena Lindhé, samverkansstrateg Högskolan Väst § 11 
 

Utses att justera  
Justerare Marianne Sand Wallin (S) 
Ersättare Thomas Hagman (S) 
 
Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 14 januari 2021, klockan 10.00 
 
Justerade paragrafer  § 1 - 18 
 
Underskrifter Sekreterare ..............................................................................................  
  Ingrid Engqvist 

 Ordförande .............................................................................................................................................. 
  Morgan E Andersson  
 Justerande .............................................................................................................................................. 
 Marianne Sand Wallin 
 ANSLAG/BEVIS   

Protokollet är justerat.  Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ Kommunstyrelsen 
 

Sammanträdesdatum 2021-01-13 
 

Datum då anslaget sätts upp 2021-01-14   
 

Datum då anslaget tas ned 2021-02-05 
  
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 
Underskrift ........................................................................................................ 
 Ingrid Engqvist 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Innehållsförteckning 
 

§ 1  Pandemin Covid-19 (Corona) – information m.m. 3 

§ 2  Information om höga flöden i Upperudsälven 4 

§ 3  Svar på remiss - Förslag till handlingsplan för klimatanpassning för perioden  
2021-2024  

5 

§ 4  Svar på uppföljning av Regional handlingsplan för klimatanpassning 2018-2020  6 
§ 5  Aktuella frågor 7 

§ 6  Borgensförbindelse för Nätaktiebolaget Biogas Brålanda 8 

§ 7  Svar på medborgarförslag om uppgradering av teknisk utrustning m.m. i 
Erikstadsrummet och Grinstadsrummet i kommunhuset 

10 

§ 8  Svar på motion om att taxan för uteserveringar i Melleruds kommun tas bort 
permanent 

11 

§ 9  Policy alkohol- och droger – för anställda, praktikanter, uppdragstagare, politiskt 
förtroendevalda, helägda kommunala bolag och studerande i Melleruds kommun 

13 

§ 10  Redovisning av ekonomiska och sociala effekterna av arbetsmarknadsenhetens 
åtgärder 

14 

§ 11  Uppstart Campus Dalsland, information 18 

§ 12  Melleruds kommuns behov av Gryning Vård AB:s tjänster och ägartillskott till bolaget 15 
§ 13  Kommunalförbundsordning för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF), 

revidering  
16 

§ 14  Principbeslut om organisation av Dalslands Turist AB och Dalslands Kanal AB  17 
§ 15  Slutrapport avseende systemkrasch Agresso 20 

§ 16  Redovisning av delegationsbeslut 21 
§ 17  Anmälan 23 

§ 18  Rapporter 25 
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§ 1 Dnr KS 2020/170 
 
Pandemin Covid-19 (Corona) - information m.m. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enhetschefen för kommunikation och säkerhet lämnar en aktuell rapport om läget i kommunens 
verksamheter m.m. med anledning av pandemin Covid-19 (Corona). 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 2 
 
Information om höga flöden i Upperudsälven 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
SMHI har gått ut med en klass 2-varning för höga flöden. Varningen gäller Upperudsälven  
från Dals Långed i Bengtsfors kommun ner till inloppet av Vänern i Melleruds kommun.  
Sedan tidigare finns även en klass 1-varning för Upperudsälvens biflöden. 

Enhetschefen för Kommunikation och säkerhet lämnar en aktuell rapport. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 3 Dnr KS 2020/771 
 
Svar på remiss – Förslag till handlingsplan för klimatanpassning  
för perioden 2021-2024  
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutat att avge upprättat förslag som kommunens remissvar avseende 
Förslag till handlingsplan för klimatanpassning för perioden 2021-2024. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Rubricerad handling utgör Länsstyrelsens handlingsplan för klimatanpassning utifrån de krav 
som finns i Förordning (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete. Syftet med 
handlingsplanen är att sammanställa, prioritera, dokumentera, genomföra och följa upp de 
myndighetsåtgärder som Länsstyrelsen kommer att arbeta med under åren 2021–2024 för att 
bidra till att nå sina myndighetsmål för klimatanpassning. 
Handlingsplanen riktar sig i första hand till Länsstyrelsens medarbetare. Handlingsplanen 
innehåller också rekommenderade åtgärder för kommuner. Syftet med dessa är att ge stöd och 
inspiration för kommunernas arbete med klimatanpassning. 

Kommunens remissvar har avgränsats till de delar som avser rekommenderade åtgärder för 
kommuner. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till svar inklusive svarsblankett 
• Remissmissiv inklusive länk till Förslag till handlingsplan för klimatanpassning för  

perioden 2021-2024 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2021-01-12, § 2. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen beslutat att avge upprättat förslag som kommunens remissvar avseende 
Förslag till handlingsplan för klimatanpassning för perioden 2021-2024. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen Västra Götaland 
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§ 4 Dnr KS 2020/772 
 
Svar på uppföljning av Regional handlingsplan för klimatanpassning 
2018-2020  
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avge upprättat förslag som svar på Länsstyrelsens uppföljning av 
handlingsplan för klimatanpassning 2018-2020.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen följer upp Regional handlingsplan för klimatanpassning i Västra Götalands län 
2018–2020. Frågorna som ställs i uppföljningen besvaras via ett webbenkätverktyg dock senast 
den 22 januari. 
Besvarandet av enkäten har samhällsbyggnadschefen och Dalsland miljö- och energiförbund 
genomfört. 
Beslutsunderlag 

• Förslag, ifylld uppföljningsenkät 
• Uppföljningsenkät, Länsstyrelsen Västra Götaland 
• Uppföljningsmissiv, Länsstyrelsen Västra Götaland 
• Svar från Samhällsbyggnadsförvaltningen och Dalslands Miljö & Energiförbund 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2021-01-12, § 1. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att avge upprättat förslag som svar på Länsstyrelsens uppföljning av 
handlingsplan för klimatanpassning 2018-2020.  
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen Västra Götaland 
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§ 5  
   
Aktuella frågor 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Kommuninvest medlemssamråd 14 januari 2021 
Ordföranden kommer att delta i digitalt möte den 14 januari 2021. 

• Kick-off DUA 15 januari 2021 
Ordföranden kommer att delta i digitalt möte den 15 januari 2021. 

• Västra Götalandsregionens informationsmöte om pågående infrastrukturarbete 
Ordföranden kommer att delta i digitalt möte den 15 januari 2021. 

• Trafikverkets informationsmöte om ÅVS E45 
Ordföranden och vice ordförande kommer att delta i digitalt möte den 19 januari 2021. 

• Möte om samverkansavtal naturbruksutbildning på Nuntorp  
Ordföranden kommer att delta i semidigitalt möte den 21 januari 2021. 

• Utredning av kränkningsanmälningar 
Kommunchefen informerar om att utredarens återkoppling med anmälarna pågår. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 6 Dnr KS 2020/744 
 
Borgensförbindelse för Nätaktiebolaget Biogas Brålanda 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 
1. såsom för egen skuld ingå borgen för Nätaktiebolaget Biogas Brålandas låneförpliktelser upp 

till ett totalt högsta lånebelopp 800 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
Beslutet gäller under förutsättning att Vänersborgs kommun beslutar att ingå kommunal 
borgen för företaget motsvarande sin andel. 

2. upphäva tidigare kommunfullmäktigebeslut, 2011-11-16 § 87, avseende kommunal borgen 
för Nätaktiebolaget biogas Brålanda. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Melleruds kommun äger 18 % av Nätaktiebolaget Biogas Brålanda. Övriga ägare är Vänersborgs 
kommun (73 %) och Biogas Brålanda (9%). Kommunfullmäktige beslutade 2011-11-16 § 87 att 
ingå kommunal borgen för Nätaktiebolaget Biogas Brålanda om 1 800 000 kronor, motsvarande 
sin ägarandel, för utbyggnad av gasledningsnätet i projektet Biogas Brålanda. Beslutet är en 
enkel borgen. 
Bakgrunden till en förnyad borgensförbindelse är att Kommuninvest ställer krav på 
proprieborgen vid utlåning med kommunal borgen som säkerhet. Proprieborgen innebär att 
Borgensmannen påtar sig betalningsansvar för Gäldenärens förpliktelse” såsom för egen skuld”. 
Kommuninvest kräver även kommunal borgen för sina lån varför borgensåtagande från Biogas 
Brålanda inte är aktuellt.  
Nätaktiebolag Biogas Brålanda totala skuld uppgår till ca 3 400 000 kronor. Beslutet föreslår en 
nedjustering av det totala borgensåtagandet till 4 000 000 kronor. Nivån på borgensåtagandet 
är justerad i relation till bolagets nuvarande låneskuld och är överenskommet i dialog med 
företrädare för bolaget. Borgensåtagandet fördelas mellan Mellerud och Vänersborgs kommun i 
förhållande till sin ägarandel. 
Vänersborgs kommun:       3 200 000 kronor 
Melleruds kommun:               800 000 kronor 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunfullmäktige beslut 2011-11-16, § 87. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2020-12-15, § 419. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att 
1. såsom för egen skuld ingå borgen för Nätaktiebolaget Biogas Brålandas låneförpliktelser upp 

till ett totalt högsta lånebelopp 800 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
Beslutet gäller under förutsättning att Vänersborgs kommun beslutar att ingå kommunal 
borgen för företaget motsvarande sin andel. 
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2. upphäva tidigare kommunfullmäktigebeslut, 2011-11-16 § 87, avseende kommunal borgen 
för Nätaktiebolaget biogas Brålanda. 

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 7 Dnr KS 2019/568 
 
Svar på medborgarförslag om uppgradering av teknisk utrustning 
m.m. i Erikstadsrummet och Grinstadsrummet i kommunhuset 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget anses som besvarat genom att eventuellt 
behov av teknisk utrustning anges i samband med bokning av lokalerna och kvitteras ut 
tillsammans med nyckeln till lokalen. Förslaget i den del som avser talarstol avslås av 
utrymmesskäl och de krav som ställs på säkerhet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Ingvar Lisius, Mellerud, har den 11 november 2019 lämnat in ett medborgarförslag om att 
utöka utrustningen som finns i Erikstads- och Grinstadsrummen i kommunhuset.  
Enheten för Digital service (EDS) fick i uppdrag att titta på förutsättningarna runt medborgar-
förslaget. EDS har kommit fram till att förslaget har en god intention men kommer skapa 
kostnader som inte motsvarar nyttan. 
Däremot bör vi kunna förbättra informationen till användare av rummen så att de i förväg vet 
vad de kan förvänta sig för utrustning och hur de kan använda den. 
En talarstol medför säkerhetskrav, t.ex. tippningsrisk m.m., och behovet i lokalen motiverar inte 
den kostnad som en installation medför. 
 
Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2020-12-15, § 410. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget anses som besvarat genom att eventuellt 
behov av teknisk utrustning anges i samband med bokning av lokalerna och kvitteras ut 
tillsammans med nyckeln till lokalen. Förslaget i den del som avser talarstol avslås av 
utrymmesskäl och de krav som ställs på säkerhet. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Ingvar Lisius 
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§ 8 Dnr KS 2020/447  

Svar på motion om att taxan för uteserveringar i Melleruds kommun 
tas bort permanent 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås med hänvisning till kommunallagen 
(2017:725).  
 
Reservationer  

Liselott Hassel (SD), Ulf Rexefjord (SD) och Tony Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet  
till förmån för eget förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Liselott Hassel (SD) föreslår i en motion, daterad 10 juni 2020, att kommunfullmäktige 
beslutar att taxan för uteserveringar i Melleruds kommun tas bort permanent.  
Kommunen tar under Covid-19-pandemin 2020 inte ut någon avgift gällande uteserveringar.  

Motionären anser att det för kommunens vidkommande är försumbara summor  
(150 kronor/m2), men för den enskilde näringsidkaren så blir det kännbara kostnader.  

Vidare anför hon att det med tanke på att alla vill ha ett levande torg, attraktivt inte bara för 
kommuninvånarna, utan också för våra sommargäster och turister, så känns det självklart att 
kommunen ska underlätta för de aktörer som strävsamt bidrar till att det blir just ett attraktivt 
och inbjudande torg med möjligheter till mat och dryck i utemiljö.  
Enligt kommunallagen (2017:725) får en kommun genomföra åtgärder för att allmänt främja 
näringslivet i kommunen men individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas 
endast om det finns synnerliga skäl för det. I Melleruds kommun har vi ett torg som används 
framförallt till torghandeln på tisdagar och fredagar. De företag som säljer har avtal om 
fastsaluplats på torget mot en avgift, intäkterna för torghandel under 2019 var 85 600 kronor.  
Torghandeln leder till ett levande torg samt en attraktion för invånare och turister. Om man 
beslutar att taxan för uteservering tas bort permanent gynnar Melleruds kommuns 
restaurangägare. Covid-19-pandemin har påverkat samtliga därför anser utredningen att det 
inte finns synnerliga skäl för kommunen att ge individuellt stöd till enskilda företag.  
 
Beslutsunderlag 
• Motion. 
• Utdrag ur Kommunallagen (2017:725) 2 kap. § 8.  
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2020-12-01, § 402. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Morgan E Andersson (C) och Michael Melby (S): Bifall till arbetsutskottets förslag 
enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås med hänvisning till kommunallagen 
(2017:725).  
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Liselott Hassel (SD) och Ulf Rexefjord (SD): Kommunfullmäktige beslutar att 
restaurangnäringen i Mellerud beviljas ett femårigt undantag från taxan för uteserveringar som 
därefter utvärderas. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar på förslagen och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 
 
Omröstning begärs  

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång 

Ja-röst till arbetsutskottets förslag. 
Nej-röst till Liselott Hassel förslag. 
 
Omröstningsresultat 

Med åtta ja-röster för arbetstutskottets förslag och tre nej-röster för Liselott Hassels förslag 
beslutar kommunstyrelsen att bifalla arbetsutskottets förslag. 
 
Ordinarie ledamöter Parti Ersättare Parti Ja Nej Avstår 
Peter Ljungdahl (C)   X   
Daniel Jensen  (KD   X   
Mohamed Mahmoud (MP) Tony Andersson   X  
Eva Pärsson (M)   X   
Jörgen Eriksson (KIM)   X   
Michael Melby (S)   X   
Marianne Sand-Wallin (S)   X   
Thomas Hagman (S)   X   
Ulf Rexefjord (SD)    X  
Liselott Hassel (SD)    X  
Morgan E Andersson (C)   X   
Summa  8 3  
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§ 9 Dnr KS 2020/750 
 
Policy alkohol- och droger – för anställda, praktikanter, uppdrags-
tagare, politiskt förtroendevalda, helägda kommunala bolag och 
studerande i Melleruds kommun 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  
1. anta Policy alkohol- och droger – för anställda, praktikanter, uppdragstagare, politiskt 

förtroendevalda och studerande i Melleruds kommun och kommunala bolag enligt 
föreliggande förslag  

2. upphäva Drog- och alkoholpolicy, fastställd av kommunfullmäktige den 24 februari 1998, 
§ 26.  

 
Sammanfattning av ärende 

Personalenheten har fått i uppdrag att revidera policys i kommunen varav Drog- och 
Alkoholpolicyn är en av de äldsta där rådande policy beslutades 1998.  

Policyn har i sin helhet skrivits om samt att det till det nya förslaget istället upprättats en 
utomstående handlingsplan att följa vid händelse av misstänkt bruk av alkohol eller droger.  
I tidigare policy har handlingsplanen varit integrerad i policyn.  

Policyn tar upp avsnitten samverkan, syfte och mål, lagar och regelverk, definition av begreppet 
drog, medicinskt motiverat bruk av läkemedel samt allas ansvar.  
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till Policy alkohol- och droger – för anställda, praktikanter, uppdragstagare, politiker  
och studerande i Melleruds kommun. 

• Handlingsplan gällande alkohol- och droger. 
• Nu gällande drog- och alkoholpolicy.  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2020-12-15, § 415. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Morgan E Andersson (C) och Marianne Sand Wallin (S): Bifall till arbetsutskottets 
förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att  
1. anta Policy alkohol- och droger – för anställda, praktikanter, uppdragstagare, politiskt 

förtroendevalda och studerande i Melleruds kommun och kommunala bolag enligt 
föreliggande förslag  

2. upphäva Drog- och alkoholpolicy, fastställd av kommunfullmäktige den 24 februari 1998, 
§ 26.  

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
 

  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsen 2021-01-13 14
  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 10  Dnr KS 2020/207 
 
Redovisning av ekonomiska och sociala effekterna av 
arbetsmarknadsenhetens åtgärder 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Arbetsmarknadsenheten redovisar löpande vid varje ordinarie sammanträde med 
kommunstyrelsen de ekonomiska och sociala effekterna av arbetsmarknadsenhetens  
åtgärder. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Morgan E Andersson (C Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 11 Dnr KS 2020/776 
 
Uppstart Campus Dalsland, information 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förstudien inom ramen för projektet Nya Vägar är på väg att avslutas. Projektet kommer 
slutredovisas i januari. Högskolan Väst, Campus Västervik och Bengtsfors kommun har under 
2020 drivit ett arbete för att undersöka möjligheten till ett lokalt högskolecampus beläget i 
Dalsland. Som inspiration finns Campus Västervik men också ett högskolecampus på Skottlands 
högland. Projektet har gjort studiebesök på bägge ställena samt ett antal lärcentra. 

Melleruds kommun har valt att medverka i studien då andelen invånare med eftergymnasial  
nivå är låg i relation till övriga regionen och detta är en orsak till att Dalsland har studerats av 
regionen men också utvalts till att få stöd av Tillväxverket. 

Under förstudien så har representanter för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud, Åmål och 
Årjängs kommuner medverkat i styrgrupp och referensgrupp. 

Flera högskolor och Universitet har visat intresse för att förlägga utbildning lokalt till Dalsland. 
Även andra aktörer som bedriver eftergymnasial utbildning har klart deklarerat att man avser 
lägga utbildning i Dalsland om ett Campus finns på plats. Exempel på utbildningar är 
sjuksköterska, socionom, turism, processteknik, lärare och medicinsk sekreterare. 
En enkätundersökning riktad till allmänheten har genomförts och intresset hos de som svarat  
är stort för att utbilda sig på eftergymnasial nivå. Många svarande är 30 år och äldre och 
svarsenkäten som varit ute i tre veckor har lockat över 500 personer att svara. Över 90 procent 
säger sig vara villiga att påbörja eftergymnasial utbildning om den ligger lokalt i Dalsland. 

Förstudien har väckt intresse hos Västra Götalandsregionen på både tjänstemanna- och politisk 
nivå. Regionen har uttalat intresse av att vara medfinansiär om kommunerna står för en 
grundfinansiering. 
Andra finansiärer som undersöks är Fyrbodals kommunalförbund och Dalslands Sparbank.  

Driftsformen för ett kommunalt högskolecampus är inte beslutad ännu. Det kan vara en av 
kommunerna som driver verksamheten och har avtal med övriga intressenter, men även andra 
driftsformer som aktiebolag, ekonomisk förening eller kommunalförbund kan vara alternativ. 

En dialog är inledd med Västfastigheter och lämpliga lokaler finns i landskapet. 
För att Campus Dalsland ska bli verklighet så krävs någon form av kommunal grund-
finansiering, att bygga en långsiktig verksamhet kommer kräva ett kommunalt åtagande. 
Bengtsfors kommun har därför sammanställt fyra frågeställningar i en avsiktsförklaring till de 
kommuner som är med i styrgruppen. Avsiktsförklaringen har skickats till kommunchefer och 
kommunstyrelsens ordförande i berörda kommuner. 
Att ta ett långsiktigt åtagande av en finansiering för ett högskolecampus kräver troligen ett 
beslut i respektive kommunfullmäktige. Men för att inte tappa fart i processen och de 
möjligheter som nu står till buds och snabbt kunna starta upp arbetet efter att slutrapporten är 
levererad så behövs någon form av kommunalt ställningstagande kring en grundfinansiering för 
2021 och 2022. Planerad utbildningsstart är hösten 2022 men innan dess måste lokaler 
färdigställas, modern teknik installeras, avtal med utbildningsanordnare bli klara och 
utbildningarna finnas med en det utbildningsutbud som ska annonseras. 
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Bengtsfors kommun kommer att via Fyrbodals kommunalförbund undersöka möjligheten till 
projektmedel i uppstartsskedet och även Dalslands Sparbank är vidtalat.  Västra Götalands-
regionen och Region Värmland är kontaktade för att om möjligt kunna bli medfinansiärer på 
lång sikt. 

Om kommunerna säger ja till en grundfinansiering under 2021 och 2022 så kommer Bengtsfors 
kommun att anställa en projektledare och gå vidare i lokaldiskussionen med Västfastigheter.  
För att få tillgång till en kvalificerad projektledare med ett utvecklat entreprenörskap krävs det 
enligt förstudiens arbetsgrupp ett fokus på minst två år.  

Medverkande kommuner och regioner kommer att ha en kontrollstation under hösten 2021 för 
att då avgöra om arbetet med ett Campus Dalsland löper på enligt plan samt ta ställning till en 
mer långsiktig finansiering. 

Arbetsutskottet beslutade den 12 januari 2021, § 13 att  
1. återremittera ärendet med hänsyn taget till att väsentliga handlingar och underlag för 

ärendet inkommit för sent och partigrupperna behöver tid att sätta sig in i ärendet. 
2. ärendet tas upp till ny behandling vid arbetsutskottets sammanträde den 26 januari 2021. 
 
Beslutsunderlag 

• Skrivelse 2020-11-30 från Bengtsfors kommun 
• Avsiktsförklaring 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2021-01-12, § 13. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 12 Dnr KS 2020/791 
 
Melleruds kommuns behov av Gryning Vård AB:s tjänster och 
ägartillskott till bolaget  
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen i Melleruds kommun beslutar att lämna svar enligt bifogat yttrande. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Gryning Vård AB är ett bolag med ändamålet att inom ramen för det allmännas intresse samt 
på samhällsnyttig grund tillgodose behov hos ägarnas medlemskommuner och dess invånare 
genom att utveckla och tillhandahålla vård-, omsorgs-, behandlings-, utrednings- och 
rådgivningsresurser samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska tillhandahålla 
ett brett, differentierat och kundanpassat vårdutbud. 

Ägarkonstellationen för Gryning Vård AB har beslutat att ställa klargörande frågor till 
medlemskommunerna angående behov av Grynings tjänster liksom inställning till ett eventuellt 
ägartillskott. Frågorna ställs med anledning av ett konstaterat allvarligt affärsmässigt läge år 
2020 och att kommunerna i ägarkretsen köper mindre av bolaget. 
 
• Vilka värden finns för kommunen att ha tillgång till det kommunala bolaget Gryning Vård? 
• Vilka tjänster, och på vilket sätt nyttjar er kommun bolaget idag? 
• Hur ser ni på nyttjandet av bolagets tjänster i ett treårsperspektiv? 
• Vilka utvecklingsbehov ser ni finns i bolaget för att de ska möta kommunens behov på kort 

och lång sikt? 
• Är kommunen beredd att bistå med ägartillskott, om det teoretiskt skulle krävas i framtiden? 
• Övriga kommentarer/ inspel från kommunen till ägarkonstellationen 
  
Kommunens svar ska vara Fyrbodals kommunalförbund tillhanda senast 26 januari 2021.  
 
Beslutsunderlag 

• Frågeställningar från Fyrbodals kommunalförbund. 
• PM från Gryning Vård AB 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Svar på frågeställningar  
• Arbetsutskottets beslut 2021-01-12, § 10. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen i Melleruds kommun beslutar att lämna svar enligt bifogat yttrande. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Fyrbodals kommunalförbund 
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§ 13 Dnr KS 2020/442 
 
Kommunalförbundsordning för Norra Älvsborgs Räddnings-
tjänstförbund (NÄRF), revidering  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige i Melleruds kommun antar förbundsordning för Norra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Förbundet har tagit fram förslag till revidering av Kommunalförbundsordning för Norra 
Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Revideringen har skett utifrån inkommen begäran från 
medlemskommunerna med önskemål om att denna ska anpassas till kommunernas 
styrdokument för krisberedskap. Samtidigt har anpassning skett till Kommunallag (2017:725). 
Direktionen beslutade den 15 december 2020, § 56, att fastställa reviderad Kommunalförbunds-
ordning, samt uppdrar åt ordförande och förbundschef att tillskriva medlemskommunerna  
med begäran om antagande av Kommunalförbundsordning för Norra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund.  
 
Beslutsunderlag 

• Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds beslut 2020-12-15, § 56. 
• Förslag till revidering av Kommunalförbundsordning för Norra Älvsborgs 

Räddningstjänstförbund.  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2021-01-12, § 11. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige i Melleruds kommun antar förbundsordning för Norra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

 
  

 
 
  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsen 2021-01-13 19
  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 14 Dnr KS 2020/816 
 
Principbeslut om organisation av Dalslands Turist AB och Dalslands 
Kanal AB  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige i Melleruds kommun beslutar att såsom principbeslut ställa sig bakom 
organisationsförändring av Dalslands Turist AB/Visit Dalsland (DTAB) och Dalslands Kanal AB 
(DKAB) enligt föreliggande förslag.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Dalslands Turist AB (DTAB) har under 2020 påbörjat ett genomförande av en organisations-
förändring som syftar till att integrera DTAB med Dalslands Kanal AB (DKAB) för att på det 
sättet samla resurserna och tillsammans bli ännu mer effektiv i bolagens uppdrag.  

Förändringen innebär att det numera finns en VD för båda bolagen som ska tillvarata respektive 
bolags intressen och där det är möjligt samordna för att uppnå större effektivitet och skapa 
mervärde. Personalen ska vara anställd av och det praktiska arbetet ska ske inom DKAB medan 
DTAB genom styrelsen får en beställarfunktion gentemot DKAB.  

En del i förändringen är att kontoret flyttas till Upperud. Genom ökad samordning av de båda 
bolagen och genom synergieffekter antas mer kraft skapas till besöksnäringen i Dalsland med 
omnejd. Varumärket DALSLAND ska stärkas och antalet besökare i Dalsland öka för att 
därigenom öka omsättningen hos lokala entreprenörer och skapa fler arbetstillfällen.  
Behov finns av att under 2021 arbeta vidare med att konkretisera uppdraget för bolagen och 
formerna för samverkan genom att ta fram och i kommunerna behandla konsortialavtal, 
bolagsordning och ägardirektiv för den nya organisationen. För att redan under 2021 komma 
igång med och få effekt på det nya arbetssättet och organisationen, görs bedömningen att 
principbeslut och uppdrag för den fortsatta utvecklingen behöver fattas.  
VD uppdras att under våren 2021, i dialog med kommuner och medlemsföretag, upprätta 
konsortialavtal, bolagsordning och ägardirektiv för antagande i respektive kommun under 2021. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till principbeslut om organisation av DTAB och DKAB. 
• Dalslands Turist AB:s styrelses principbeslut 2020-12-01.  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2021-01-12, § 12. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige i Melleruds kommun beslutar att såsom principbeslut ställa sig bakom 
organisationsförändring av Dalslands Turist AB/Visit Dalsland (DTAB) och Dalslands Kanal AB 
(DKAB) enligt föreliggande förslag.  
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 15 Dnr KS 2020/31 
 
Slutrapport avseende systemkrasch Agresso 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisning angående slutrapporten om systemkrasch  
Agresso hösten 2019. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Hösten 2019 inträffade ett IT-haveri inom Färgelanda kommun vilket innebar att 
ekonomisystemet Agresso kraschade.  

En slutrapport av händelsen och vad som kan säkerställas för att inte liknande händelser ska 
ske i framtiden är framtagen.  

Rapporten har delgetts representanter för berörda uppdragsgivare/avtalsparter.  
 
Beslutsunderlag  

• Slutrapport avseende systemkrasch Agresso.  
• Arbetsutskottets beslut 2020-12-15, § 420. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen godkänner redovisning angående slutrapporten om systemkrasch  
Agresso hösten 2019. 
 
Beslutsgång 

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

Färgelanda kommun 
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§ 16    
 
Redovisning av delegationsbeslut 
 
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 kommunstyrelsen varje månad. 
Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegations-
besluten. Däremot kan kommunstyrelsen återkalla delegering.  
Följande delegationsbeslut redovisas vid dagens sammanträde: 
 
A - ALLMÄNNA ÄRENDEN  
 
A 2 Brådskande ärenden  
2.1 Brådskande ärenden § 7-8/2020 
 
B - PERSONALÄRENDEN  
 
B 5 Visstidsanställningar  
5.5 Beordrande om tillfällig anställning § 8/2020  
 
C - EKONOMIADMINISTRATIVA ÄRENDEN  
 
C 16 Ekonomiärenden  
16.3 Lån och placeringar § 2/2020  
 
D - SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN  
 
D 18 Samhällsbyggnadsförvaltningens taxe- och bidragsärenden  
18.4 Bostadsanpassningsbidrag § 11/2020 
 
F - KOMMUNKONTORET  
22.1 Öppethållande § 1/2020  
 
H - MEDBORGARKONTORET  
 
H 24 Färdtjänstärenden  
24.1 Färdtjänst (Lagen om färdtjänst,  § 1-11/2020 

SFS 1997:736)  
 
H 27 Parkeringstillstånd   
27.1 Parkeringstillstånd § 5/2020   
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 17  
   
Anmälan 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Varje månad anmäler Kommunstyrelseförvaltningen handlingar som inkommit och 
bedöms relevanta för kommunstyrelsen att få kännedom om. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 18 november 2020, § 190, att avvisa strandskydds-
dispens från 7 kap. 15 § miljöbalken för skylt på fastigheten Bråna 4:3. Dnr 2020.296. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 18 november 2020, § 191, att bevilja förnyad 
strandskyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Ansökan avser strandskydds-
dispens för nybyggnad av två enbostadshus, etablering av tomtplats, nybyggnad av 
minireningsverk samt ny vägdragning på fastigheten Ransberg 1:157 och 1:147.  
Dnr 2020.311. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 18 november 2020, § 195, att förlänga avtal med 
Sotarn på Dal AB gällande tjänstekoncession avseende sotning och brandskydds-
kontroll med ett år till och med 30 juni 2022. Dnr 2014.81. 

• Finansiell rapport per 2020-11-30. Dnr KS 2020/88. 
• Avsiktsförklaring Campus Dalsland. Dnr KS 2020/776. 
• Protokoll 2020-12-10 från Dalslands miljö- och energinämnd. 

• Medborgarlöfte för Melleruds kommun 2021. 

• Protokoll 2020-12-15 från Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 16 december 2020, § 208, att bevilja 
strandskyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Ansökan avser strandskydds-
dispens för telekomanläggning – mobilmast (monopol) och tillhörande teknikskåp 
på fastigheten Bråna 4:3. Dnr 2020.282. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 16 december 2020, § 209, att bevilja 
strandskyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Ansökan avser strandskydds-
dispens för anläggande av brygga och trädäck på fastigheten Upperud 9:9.  
Dnr 2020.298. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 16 december 2020, § 210, att bevilja 
strandskyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Ansökan avser strandskydds-
dispens för nybyggnad av komplementbyggnad (carport) på fastigheten  
Ransberg 1:99. Dnr 2020.306. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 16 december 2020, § 211, att bevilja 
strandskyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Ansökan avser strandskydds-
dispens för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Holms-Berg 1:12.  
Dnr 2020.308. 
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• Byggnadsnämnden beslutade den 16 december 2020, § 212, att bevilja 
strandskyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Ansökan avser strandskydds-
dispens för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten Famshed 1.6.  
Dnr 2020.328. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 16 december 2020, § 213, att bevilja 
strandskyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Ansökan avser strandskydds-
dispens för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten Forsebol 4:5.  
Dnr 2020.338. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 16 december 2020, § 214, att bevilja 
strandskyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Ansökan avser strandskydds-
dispens för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten Stora Rud 1.26.  
Dnr 2020.341. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 16 december 2020, § 215, att bevilja 
strandskyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Ansökan avser strandskydds-
dispens för nybyggnad av transformatorstation, kabelskåp, sjövägmärken och 
kabeldragning i mark och vatten på fastigheten Holms-Torp 1:4 m.fl. Dnr 2020.347. 

• Svar på inkomna frågor om Ängenäs – detaljplan m.m. Dnr KS 2020/718. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 18    
 
Rapporter 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m: 

• Regionutvecklingsnämndens redovisning av en Dalslandsstudie  
Ordföranden, vice ordförande och kommunchefen rapporterar från digitalt möte den  
18 december 2020 och hur berörda kommuner ska arbeta vidare utifrån redovisningen. 

• Covid-19 (Corona) 
Ordförande rapporterar om digitala möten som genomförts under senaste veckorna. 

• Coophuset 
Ordföranden informerar om att det inte finns några besked om vad som händer med 
fastigheten. 

• Skålleruds fiberförening 
Daniel Jensen (KD) och Jörgen Eriksson (KIM) rapporterar om senaste styrelsemötet. 

• VA-utbyggnad i Ör 
Michael Melby (S) rapporterar om utbyggnaden av VA-nätet i Ör. 

• Undersökning om kommersiell service m.m. 
Kommunchefen informerar om att kommunen fått ett erbjudande från WSP om att delta  
i en undersökning. 

• Parkslide i Dalskog 
Jörgen Eriksson (KIM lämnar en aktuell rapport i ärendet om dumpning av parkslide i 
Dalskog. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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