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§ 134 Dnr KS 2016/406.005  
 
Den papperslösa kommunen, projektbeskrivning 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. ge administrativa chefen i uppdrag att starta projektet Den papperslösa 
kommunen för att digitalisera hanteringen av samtliga styrelser och  
nämnders kallelser och protokoll. 

2. avsätta 505 tkr ur kommunstyrelsens budget för 2016. 

3. ge administrative chefen i uppdrag lämna en slutredovisning när projektet  
är slutfört. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Administrativa chefen har fått uppdraget att planera för ett projekt i syfte att gå 
vidare med digitaliseringen av nämndadministrationen. För att kunna göra detta 
och få en hållbar och kvalitativ process behöver vårt diariesystem byggas ut och 
anpassas till en kostnad av 505 tkr. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Projektbeskrivning.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-08-30, § 281. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. ge administrativa chefen i uppdrag att starta projektet Den papperslösa 
kommunen för att digitalisera hanteringen av samtliga styrelser och  
nämnders kallelser och protokoll. 

2. avsätta 505 tkr ur kommunstyrelsens budget för 2016. 

3. ge administrative chefen i uppdrag lämna en slutredovisning när projektet  
är slutfört. 

 
Beslutsgång 

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

Administrative chefen  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 135    
 
Aktuella asyl-, flykting- och integrationsfrågor 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

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

• Asylboendena 
50 personer flyttas idag från Kroppefjälls asylboende till egna boenden i 
kommunen eller i andra kommuner. Oförändrat antal på asylboendena i Håverud 
och Dalskog. Osäkert hur kommunen påverkas av minskat antal boende på 
förläggningarna. 

• Ensamkommande barn/ungdomar 
Kommunen har idag ansvar för cirka 70 ensamkommande barn/ungdomar. 
Eftersom antalet minskat under året kommer kommunens verksamheter att 
anpassas efter rådande behov. Många som kom förra hösten har fortfarande inte 
fått besked om de kommer att få stanna i Sverige. En del fyller 18 och flyttas då 
över till boenden för vuxna.  

• Socialtjänsten 
De nyanlända har börjat att belasta kommunens socialtjänst när det gäller 
försörjningsstöd. 

• Egna boenden 
Kommunen håller på att försöka hitta boenden för främst familjer som  
behöver flytta ut från asylboendena. 

• Skolan 
1 044 elever i grundskolan varav 346 på Rådaskolan. Flera förskoleavdelningar 
har öppnats. Dagens lokalbehovet är uppfyllt. Cirka 40 barn i kö främst 
nyanlända. Tufft personalläge. Stor rörlighet bland lärarna. Två skolsköterskor 
har anställts. Även kuratorstjänster har utökats. Nordalsskolans elevantal 
kommer att öka under de närmaste tre åren men därefter minska. 230 elever  
på SFI som läser på tre olika ställen.  

• Arbetsmarknadsenheten 
Ingen minskning av antalet inskrivna i arbetsmarknadsenhetens verksamhet.  
De som är klara går vidare till arbetsförmedlingens åtgärder.  

• Information 
Faktauppgifter om asylmottagning, integration m.m. kan fås på Fyrbodals 
kommunalförbunds hemsida. 

• Statliga bidrag  
8,5 Mnkr finns kvar att tillgå från de cirka 30 Mnkr som kommunen fick från 
staten. Kommunen har en fordran på Migrationsverket är cirka 12 Mnkr för 
uteblivna ersättningar. 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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• Projekt för nyanlända arbetslösa akademiker 
Kommunen kommer att starta ett projekt tillsammans med ett bemannings-
företag för att få nyanlända akademiker i arbete. Målet är att hitta arbeten och 
att få dem att bo kvar i kommunen. 

 
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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§ 136 Dnr KS 2016/327.106   
 
Svar på remissen Finansiering av nationell stödfunktion till 
stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik 
socialtjänst 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun 

1. ställer sig bakom förslag på en nationell stödfunktion på Sverige Kommuner och 
Landsting (SKL) till stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik 
socialtjänst. 

2. anser att finansiering av stödfunktionen ska ske inom ramen för kommunernas 
medlemsavgifter till SKL. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Den statliga finansieringen av aktiviteter bedrivna av Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) på nationell nivå som syftar till att stötta utvecklingen av en mer 
kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst upphör efter 2016. Detta gäller bland 
annat stödet till utvecklingen av de regionala samverkans- och stödstrukturerna, 
regionala utvecklingsledare, utvecklingen av gemensamma programråd tillsammans 
med hälso- och sjukvården och utvecklingsstöd till den Nationella samverksans-
gruppen för kunskapsstyrning inom socialtjänsten (NSK-S). För fortsatt 
utvecklingsstöd på nationell nivå behöver finansieringen av en stödfunktion  
på SKL säkras efter 2016.  

Styrelsen för SKL har vid sammanträde den 10 juni 2016 beslutat  

• att rekommendera kommunerna att tillsammans finansiera en nationell 
stödfunktion på SKL till stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och 
jämlik socialtjänst och  

• att under 2017-2018 utreda vidare och förankra i kommuner och landsting 
framtida finansiering av en nationell stödfunktion.  

Kommunens svar meddelas till SKL senast den 30 september 2016.  
 
Beslutsunderlag  

• Sveriges Kommuner och Landstings följebrev med bilagor. 
• Socialnämndens beslut 2016-08-31, § 56. 
• Arbetsutskottets beslut 2016-09-13, § 295. 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun 

1. ställer sig bakom förslag på en nationell stödfunktion på Sverige Kommuner och 
Landsting (SKL) till stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik 
socialtjänst. 

2. anser att finansiering av stödfunktionen ska ske inom ramen för kommunernas 
medlemsavgifter till SKL. 

 
Beslutsgång 

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

Sveriges Kommuner och Landsting 
Socialnämnden  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 137 Dnr KS 2016/207.013   
 
Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 
(SoL) och lag om service till funktionshindrade (LSS) -  
kvartal 2/2016 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom  
tre månader (kvartal 2/2016).  
 
Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden ska anmäla gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader 
från beslutsdatum till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rapporteringen 
avser också avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre 
månader från datum för avbrott. Rapporteringen till IVO sker kvartalsvis. 

Under andra kvartalet 2016 har fyra ej verkställda beslut inrapporterats till IVO. Ett 
ärende är kvar sedan första kvartalet i år. Det avser kontaktperson enligt LSS. Den 
sökande har hittills tackat nej till erbjudanden men väntas nu bli verkställt i 
samband med att skolterminen kommer igång. Två beslut avser särskilt boende 
enligt SoL. Besluten har verkställts den 9 och 10 augusti 2016. Det fjärde ej 
verkställda beslutet avser kontaktperson enligt SoL. Sökande har tackat nej. 

För tredje kvartalet har hittills fyra ärenden rapporterats till IVO. Samtliga avser 
särskilt boende. Ett av besluten verkställdes den 15 augusti 2016.  
 
Beslutsunderlag 

• Socialnämndens beslut 2016-08-31, § 56, med tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2016-09-13, § 296. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom  
tre månader (kvartal 2/2016). 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 138 Dnr KS 2016/343.003 
   
Revidering av skolskjutsreglemente för Melleruds kommun  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat skolskjutsreglemente att gälla  
från och med 1 oktober 2016.  
 
Sammanfattning av ärendet  

Melleruds kommuns nuvarande skolskjutsreglemente antogs av kommun-
fullmäktige den 21 november 2001, § 91.  

Skolskjutsreglementet behöver revideras för att hänvisa till korrekt lagtext för  
Skollagen (2010:800), förordning om skolskjuts 1070:340 med ändringar till och 
med SFS 2012:239 och Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om skolskjutsning 
TSVFS 1988:17 med ändringar till och med 1988:21.  

Kultur- och utbildningschefen redovisar förslag till reviderat skolskjutsreglemente.  
 
Beslutsunderlag  

• Förslag till skolskjutsreglemente för Melleruds kommun. 
• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2016-03-23, § 30. 
• Arbetsutskottets beslut 2016-08-16, § 248. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat skolskjutsreglemente att gälla  
från och med 1 oktober 2016.  
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 139 Dnr KS 2016/292.042   
 
Årsredovisning för Stiftelsen Dal Västra Värmlands  
Järnväg (DVVJ) för 2015 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun godkänner resultat-  
och balansräkningen samt verksamhetsberättelse för stiftelsen Dal Västra  
Värmlands Järnväg (DVVJ) och beviljas styrelsens ledamöter ansvarsfrihet  
för räkenskapsåret 2015. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Resultat- och balansräkning samt verksamhetsberättelse för stiftelsen  
Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) avseende 2015 föreligger. Bokslutet  
visar på ett negativt resultat 28,8 tkr 
 
Beslutsunderlag 
• Resultat- och balansräkning samt verksamhetsberättelse 2015.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-08-16, § 250. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun godkänner resultat-  
och balansräkningen samt verksamhetsberättelse för stiftelsen Dal Västra  
Värmlands Järnväg (DVVJ) och beviljas styrelsens ledamöter ansvarsfrihet  
för räkenskapsåret 2015. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 140 Dnr KS 2016/315.042   
 
Stiftelsen Dalslands kanals framtida bestånd,  
årsredovisning 2015 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun godkänner resultat- och 
balansräkningen för stiftelsen Dalslands kanals framtida bestånd avseende 2015 
samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Resultat- och balansräkning samt verksamhetsberättelse för stiftelsen Dalslands 
kanals framtida bestånd avseende 2015 visar på ett positivt 1,427 Mnkr. 
 
Beslutsunderlag 

• Resultat- och balansräkning samt verksamhetsberättelse 2015.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-08-16, § 251. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun godkänner resultat- och 
balansräkningen för stiftelsen Dalslands kanals framtida bestånd avseende 2015 
samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 141 Dnr KS 2016/316.042   
 
Anslag till Dalslands kanal och Snäcke kanal för år 2017 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar bidrag till stiftelsen 
Dalslands Kanals framtida bestånd och Snäcke kanal med 915 200 tkr för år 2017  
vilket är en uppräkning med 3,2 procent enligt Sveriges Kommuner och landstings 
prisindex för april 2016 för kommunal verksamhet (PKV). 
 
Sammanfattning av ärendet 

Vid stiftelsens styrelsesammanträde den 29 april 2016 enades man om att  
hos ägarna äska om 3,3 procent ökning av anslaget för 2017 i enlighet med 
Sveriges Kommuner och landstings prisindex för kommunal verksamhet (PKV). 

Anslagsbeloppet för år 2017 uppgår till totalt 8 297 900 kronor. Av anslags-
beloppet avser 8 061 100 kronor Dalslands kanal och 236 700 kronor avser 
Snäcke kanal. Från år 1999 har Västra Götalandsregionen bidragit med  
ett anslag för de administrativa kostnaderna. Dessa kostnader uppgår för  
2017 till 1 249 900 kronor. 

Modellen innebär att de framräknade beloppen fungerar som ramanslag,  
vilket innebär att uppkomna överskott eller underskott mellan åren får  
hanteras av styrelsen för Dalslands Kanal AB inom de angivna ramarna. 

Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd har den 23 juni 2016  
översänt en framställan om bidrag för 2016 enligt bifogade specifikation. 
 
Beslutsunderlag 

• Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd anslagsfördelning 2017  
med specifikation.  

• Arbetsutskottets beslut 2016-08-16, § 252. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar bidrag till stiftelsen 
Dalslands Kanals framtida bestånd och Snäcke kanal med 915 200 tkr för år 2017  
vilket är en uppräkning med 3,2 procent enligt Sveriges Kommuner och landstings 
prisindex för april 2016 för kommunal verksamhet (PKV). 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 142 Dnr KS 2016/407.002   
 
Bemyndigande att utfärda anvisningar på bank- och 
checkräkning – kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, med ändring av beslut den 5 april 2016,  
§ 55, att bemyndiga nedanstående personer att två i förening utfärda  
anvisningar på kommunens bank- och checkräkningar: 

Kommunchef Ingmar Johansson 
Ekonomichef Björn Lindquist 
Ekonom Emma Lindquist 
Ekonom Margareta Gunnarsson 
Ekonom Elvis Sabovic  
Ekonom Elin Holm 
Ekonom Lena Francke 
 
Sammanfattning av ärendet 

På grund av att en ekonom slutat i augusti och en ekonom anställts från och med 
den 16 september 2016 behöver ett nytt beslut tas när det gäller bemyndigande  
att utfärda anvisningar på band- och checkräkningar. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2016-08-30, § 284. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar, med ändring av beslut den  
5 april 2016, § 55, 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 

Samtliga berörda attestanter 
Dalsland Sparbank 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 143 Dnr KS 2016/313.041   
 
Yttrande över Fyrbodals kommunalförbunds verksamhetsplan 
och budget för 2017 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande över Fyrbodals kommunalförbunds 
verksamhetsplan för 2017 enligt föreliggande förslag. 

Vidare anser kommunstyrelsen i Melleruds kommun att  

1. förbundsavgiften ska vara oförändrad under 2017 och tas av kapitalet. 

2. kommunalförbundet ges i uppdrag att under 2017 utreda vilken framtida 
verksamhet förbundet ska ha och vilken avgift som kommunerna ska betala  
till förbundet från och med 2018. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Fyrbodals Kommunalförbund ska före utgången av september månad varje år 
fastställa en verksamhetsplan för nästkommande år. Förslag till Verksamhetsplan 
för 2017 är utsänd på remiss till medlemskommunerna.  

Förbundsdirektören har av direktionen fått i uppdrag att genomföra en 
genomlysning/kartläggning av Fyrbodals kommunalförbund. Målet med 
genomlysningen är att 

• Öka tydligheten om de uppdrag som idag ligger hos kommunalförbundet. 
• Kommunicera kommunalförbundets uppdrag, roll och organisation för eventuella 

prioriteringar och för att kunna motivera en eventuell höjning av 
medlemsavgiften. 

• Ta fram alternativa scenarier kring nivån på framtida medlemsavgift och 
konsekvenser av de olika alternativen.  

Uppdraget ska vara genomfört till direktionens möte den 1 september 2016. 
Direktionen kommer den 6 oktober att ta beslut om ny budget för 2017-2019 som 
därefter delges medlemskommunerna. 

Synpunkter på verksamhetsplan 2017 och svar på frågorna ska ha inkommit till 
Fyrbodals kansli senast den 13 september 2016. Kommunen har fått förlängd 
svarstid till 15 september 

 
Beslutsunderlag 

• Verksamhetsplan 2017 för Fyrbodals kommunalförbund. 
• KPMGs enkät 
• Genomlysningen Fyrbodal 
• Konsekvensbeskrivning beredningarna 
• Integration  
• Kommunstyrelseförvaltningens förslag till yttrande. 
• Arbetsutskottets beslut 2016-08-30, § 282. 
• Arbetsutskottets beslut 2016-09-13, § 305. 
 

  
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande över Fyrbodals kommunalförbunds 
verksamhetsplan för 2017 enligt föreliggande förslag. 

Vidare anser kommunstyrelsen i Melleruds kommun att  

1. förbundsavgiften ska vara oförändrad under 2017 och tas av kapitalet. 

2. kommunalförbundet ges i uppdrag att under 2017 utreda vilken framtida 
verksamhet förbundet ska ha och vilken avgift som kommunerna ska betala  
till förbundet från och med 2018. 

 
Beslutsgång 

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

Fyrbodals kommunalförbund 
 
Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Pål Magnussen 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 144 Dnr KS 2016/415.017   
 
Svar på remissen Regionindelning - tre nya län (SOU 2016:48) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avge remissvar på förslag till Regional indelning –  
tre nya län, SOU 2016:48, enligt föreliggande yttrande.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Regeringskansliet, Finansdepartementet har skickat ut remissen Regional indelning 
- tre nya län (SOU 2016:48) till ett antal instanser. Finansdepartementet önskar 
svar senast den 6 oktober 2016.  

Dagens länsindelning har inom många områden spelat ut sin roll. Frågan om en ny 
läns- och landstingsindelning har utretts ett flertal gånger under lång tid. I några 
län har redan indelningsförändringar skett. Länen och landstingen ser idag väldigt 
olika ut, är av olika storlek och har olika förutsättningar. Mer än halva Sveriges 
befolkning bor i tre län medan knappt halva befolkningen delas upp på 18 olika län.  

För att trygga en hållbar tillväxt i hela landet och skapa förutsättningar för en 
levande landsbygd krävs en samhällsorganisation som i ökad omfattning möjliggör 
en positiv utveckling även utanför storstadsområdena. För detta behövs en ny 
indelning av Sverige som gör det möjligt att skapa flera resursstarka län och 
landsting med ökad planeringskapacitet, bättre villkor för inomregional planering 
och organisatoriska förutsättningar för att överbrygga nationella planeringsstuprör.  

En indelning i sex län och landsting ger möjligheter att ta tillvara hela landets 
resurser. Den ger förutsättningar för alla delar i de nya länen att utvecklas och få 
del av den gemensamma utvecklingen samt bidra till den nationella tillväxten och 
den lokala välfärden. Den ger också möjligheter att utveckla hälso- och sjukvården 
för att bättre möta framtidens utmaningar.  
 
Beslutsunderlag 

• Regeringskansliets remiss 
• Länk till SOU 2016:48 - http://www.regeringen.se/remisser/2016/07/remiss-

sou-201648-regional-indelning--tre-nya-lan/ 
• Kommunstyrelseförvaltningens förslag till yttrande. 
• Arbetsutskottets beslut 2016-09-13, § 299. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen beslutar att avge remissvar på förslag till Regional indelning –  
tre nya län, SOU 2016:48, enligt föreliggande yttrande.  
 
Beslutsgång 

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

Regeringskansliet, Finansdepartementet  
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

http://www.regeringen.se/remisser/2016/07/remiss-sou-201648-regional-indelning--tre-nya-lan/
http://www.regeringen.se/remisser/2016/07/remiss-sou-201648-regional-indelning--tre-nya-lan/
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§ 145 Dnr KS 2016/306.106   
 
Yttrande över remissen Kommunakademin Väst – 
inriktningsbeslut 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förslag till inriktningsbeslut för 
Kommunakademin Väst med följande påpekanden: 

1. Finansieringen av föreslagen budget för Kommunakademin Väst sker inom 
ramen för Kommunalförbundet Fyrbodals respektive Högskolan Västs  
ordinarie budgetramar. 

2. Finansieringen sker direkt mellan medverkande kommun och Högskolan Väst. 
Varje kommun finansierar sin del. 

  
Sammanfattning av ärendet 

Fyrbodals direktion fattade den 7 maj 2015 beslut om avsikten att tillsammans med 
Högskolan Väst bygga upp en samverkansarena, för att få till stånd en funktionell 
och över tid hållbar struktur för samarbete gällande ömsesidig kunskaps-, 
kompetens- och verksamhetsutveckling.  

Samverkan mellan parterna skall bidra till en god samhällsutveckling i Fyrbodal och  
ha sin utgångspunkt i Västra Götalandsregionens tillväxtstrategi VG 2020, 
Fyrbodals genomförandeplan och Högskolan Västs styrkeområden. Aktiviteter inom 
denna samverkan skall bidra till förväntade resultat inom berörda delar i Fyrbodals 
delregionala genomförandeplan för VG 2020. Arbetet inom arenan kommer därför 
att bedrivas inom ett antal gemensamt prioriterade områden. Förberedelsen av 
samverkansfunktionen sker inom ett uppstartsprojekt under 2015-2016. 

Styrgrupp för uppstartsprojektet består av 4 kommunchefer och två prefekter vid 
högskolan Väst och leds av prorektor vid Högskolan Väst. Uppstartsprojektet 
bedrivs enligt angivna mål och fokusområden, aktiviteter och avrapporteringar 
enligt upprättad tidplan för hösten 2015 - våren 2016.  

För att ge möjlighet att infoga den blivande samverkansfunktionen i 
uppdragsgivarnas ordinarie beslutsprocesser för verksamhetsplanering och 
budgetbeslut föreslås en formell start av funktionen den 1 januari 2017.  

Under hösten 2016 sker förberedelse, planering och successiv igångsättning av 
aktiviteter enligt syftena med funktionen.  

Förslag till beslut och budget:  

• Funktionen föreslås benämnas ”Kommunakademin Väst” och avgränsas till 
aktiviteter som berör samverkan mellan verksamhet i Fyrbodals kommuner och 
Högskolan Väst, avseende kunskaps-, kompetens- och verksamhetsutveckling.  

• Högskolan Väst föreslås vara huvudman för den planerade gemensamma 
funktionen.  

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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• En styrgrupp tillsätts och föreslås även fortsättningsvis bestå av fyra 
kommunchefer, två prefekter och rektor eller prorektor vid Högskolan Väst. 
Ordförande väljs inom styrgruppen årligen.  

• En verksamhetsledning tillsätts. Verksamhetsledningens roll är att vara en länk 
mellan kommunerna och högskolan, koordinator mellan kommunernas behov 
och högskolans möjligheter, mäklare mellan intressen och utbud, övergripande 
samordnare och pådrivare av gemensamma aktiviteter och projekt inom ramen 
för uppdraget och finansieringen av desamma.  

 
Kommunens ställningstagande ska vara Fyrbodals kommunalförbund tillhanda 
senast den 3 oktober 2016. 
 
Beslutsunderlag 

• Remisshandlingar från Fyrbodals kommunalförbund.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-08-30, § 290. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förslag till inriktningsbeslut för 
Kommunakademin Väst med följande påpekanden: 

1. Finansieringen av föreslagen budget för Kommunakademin Väst sker inom 
ramen för Kommunalförbundet Fyrbodals respektive Högskolan Västs  
ordinarie budgetramar. 

2. Finansieringen sker direkt mellan medverkande kommun och Högskolan Väst. 
Varje kommun finansierar sin del. 

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 

Beslutet skickas till 

Fyrbodals kommunalförbund  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 146 Dnr KS 2016/426.252   
 
Köp av fastigheten Mellerud Ängenäs 2:21  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. ge kommunchefen i uppdrag att köpa fastigheten Mellerud Ängenäs 2:21  
för en köpeskilling 1,15 Mnkr. Lagfartskostnad och stämpelskatt tillkommer. 

2. finansiering av köpet sker inom 2016 års investeringsbudget.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Melleruds kommun köper fastigheten Mellerud Ängenäs 2:21 för att möjliggöra  
en utbyggnad i framtiden av det särskilt boendet som planeras att byggas.  

Det är viktigt att det finns mark för en utbyggnad i framtiden. Fastigheten Ängenäs 
2:21 är en liten hästgård och därför är förvärvet viktigt för det får inte planeras 
boende i närheten av en hästgård.  

Köpeskillingen uppgår till 1,15 Mnkr. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2016-08-30, § 306. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. ge kommunchefen i uppdrag att köpa fastigheten Mellerud Ängenäs 2:21  
för en köpeskilling 1,15 Mnkr. Lagfartskostnad och stämpelskatt tillkommer. 

2. finansiering av köpet sker inom 2016 års investeringsbudget.  
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsen 2016-09-14 20
  
 
 
 
 
 

§ 147 Dnr KS 2016/427.252   
 
Köp av del av fastigheten Mellerud Ängenäs 2:5  
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

3. ge kommunchefen i uppdrag att köpa del av fastigheten Mellerud  
Ängenäs 2:5 för en köpeskilling 150 tkr. Lagfartskostnad och stämpelskatt 
tillkommer. 

4. finansiering av köpet sker inom 2016 års investeringsbudget.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Del av fastigheten Mellerud Ängenäs 2:5 har tidigare tillhört Mellerud  
Ängenäs 2:21. Marken är viktigt utifrån ett framtida exploateringsområde för 
framtida bostadsområde.  

Köpeskillingen uppgår till 150 tkr efter en värdering av Areal. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2016-08-30, § 307. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. ge kommunchefen i uppdrag att köpa del av fastigheten Mellerud  
Ängenäs 2:5 för en köpeskilling 150 tkr. Lagfartskostnad och stämpelskatt 
tillkommer. 

2. finansiering av köpet sker inom 2016 års investeringsbudget.  
 
Beslutsgång 

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

Kommunchefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 148 Dnr KS 2016/391.845   
 
Vita Sandars Camping - godkännande av investering i 
renovering av 26 fyrbäddsstugor 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun godkänner en investering 
avseende renovering av 26 fyrbäddsstugor till ett belopp av 1,3 Mnkr (en miljon 
trehundratusen kronor) och uppdrar till kommunchefen att teckna avtal utifrån 
redovisad slutredovisning av investeringen. Avskrivningstiden ska vara 15 år. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Vita Sandars  
Camping AB ska kommunen lämna medgivande till en investering. 

Vita Sandars Camping AB har den 1 juni 2016 ansökt om att kommunen godkänner 
en investering avseende renovering av 26 fyrbäddsstugor. Begärd avskrivningstid 
är 20 år. 

Investeringskostnaden beräknas uppgå till 50 tkr per stuga vilket innebär totalt 
1,3 Mnkr.  
 
Beslutsunderlag 

• Skrivelse från Vita Sandars Camping AB.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-08-30, § 288. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun godkänner en investering 
avseende renovering av 26 fyrbäddsstugor till ett belopp av 1,3 Mnkr (en miljon 
trehundratusen kronor) och uppdrar till kommunchefen att teckna avtal utifrån 
redovisad slutredovisning av investeringen. Avskrivningstiden ska vara 15 år. 
 
Beslutsgång 

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

Vita Sandars Camping AB 
Kommunchefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 149 Dnr KS 2016/390.845   
 
Vita Sandars Camping - godkännande av investering i 
dragning av fiberkabel mellan receptionsbyggnaden och 
servicehuset 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun godkänner en investering 
avseende dragning av fiberkabel mellan receptionsbyggnaden och servicehuset till 
ett belopp av 40 tkr (fyrtio tusen kronor) och uppdrar till kommunchefen att teckna 
avtal utifrån redovisad slutredovisning av investeringen. Avskrivningstiden ska vara 
tio år. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Vita Sandars  
Camping AB ska kommunen lämna medgivande till en investering. 

Vita Sandars Camping AB har den 1 juni 2016 ansökt om att kommunen godkänner 
en investering avseende dragning av fiberkabel mellan receptionsbyggnaden och 
servicehuset. Begärd avskrivningstid är 20 år. 

Investeringskostnaden beräknas uppgå till 40 tkr.  
 
Beslutsunderlag 

• Skrivelse från Vita Sandars Camping AB.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-08-30, § 289. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun godkänner en investering 
avseende dragning av fiberkabel mellan receptionsbyggnaden och servicehuset till 
ett belopp av 40 tkr (fyrtio tusen kronor) och uppdrar till kommunchefen att teckna 
avtal utifrån redovisad slutredovisning av investeringen. Avskrivningstiden ska vara 
tio år. 
 
Beslutsgång 

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

Vita Sandars Camping AB 
Kommunchefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 150 Dnr KS 2016/399.252   
 
Köp av mark - fastigheten Mellerud Hunnebyn 1:5-5 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att köpa marken – fastigheten Mellerud 
Hunnebyn 1:5-5 - för en köpeskilling 300 tkr. Stämpelskatt tillkommer. 

2. finansiering av köpet sker inom 2016 års investeringsbudget. Kapitalet ska 
belasta renhållningskollektivet. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Idag ligger delar av Hunnebyns återvinningscentral på mark som vi arrenderar. 
Eftersom kommunen har verksamhet på marken som inte kommer att kunna 
återställas så är det strategiskt bra för kommunen att äga denna mark.  

Köpeskillingen uppgår till 300 tkr plus lagfartskostnad 4,5 tkr (1,5 procent)  
vilket totalt blir 304,5 tkr. Stämpelskatt tillkommer. 
 
Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2016-08-30, § 274. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att köpa marken – fastigheten Mellerud 
Hunnebyn 1:5-5 - för en köpeskilling 300 tkr. Stämpelskatt tillkommer. 

2. finansiering av köpet sker inom 2016 års investeringsbudget. Kapitalet ska 
belasta renhållningskollektivet. 

 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 151 Dnr KS 2016/357.879   
 
Finansiering av upprustning av Dalaborgs slottsruin 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. delfinansiera upprustning av Dalaborgs slottsruin med 200 tkr. 

2. finansiering sker inom avsatta medel på 3,3 Mnkr. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Idag är delar av Dalaborgs slottsruin nerrasad och därför har området stängts av 
för besökare. Inventering har gjorts tillsammans med Länsstyrelsen om vilket 
behov som finns för att få ordning på ruinen. Länsstyrelsen ställer upp med 2/3 
delar av kostnaden vilket motsvarar 400 tkr ifall kommunen kan finansiera 1/3 del 
motsvarande 200 tkr. Renoveringen planeras att starta hösten 2016. 

Dalaborgs slottsruin är en viktig historisk plats med många besökanden. Därför 
anses det viktigt att bevara denna plats för kommunen. 
 
Beslutsunderlag 

• Kostnadsbedömning. 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-08-30, § 276. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. delfinansiera upprustning av Dalaborgs slottsruin med 200 tkr. 

2. finansiering sker inom avsatta medel på 3,3 Mnkr. 
 
Beslutsgång 

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

Länsstyrelsen Västra Götalands län 
Samhällsbyggnadschefen 
Gatu- och parkchefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 152 Dnr KS 2016/14.006   

Svar på motion om webb-tv-sändningar från kommun-
fullmäktiges sammanträden 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut  

Kommunfullmäktige bifaller motion om webb-tv-sändningar från 
kommunfullmäktiges sammanträden. 

1. Kommunfullmäktiges möten ska webbsändas under en period av ett (1) år med 
start 2017. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att efter tio månader, räknat från 
första sändningen, genomföra en utvärdering.  

2. Kommunfullmäktige ger fastighetschefen i uppdrag att skapa förutsättningar  
för införande av webb-tv-sändningar från fullmäktiges sammanträde i samband 
med ombyggnationen av Tingshuset 2016. Administrativ chef ska vara 
fastighetschefen behjälplig. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Daniel Jensen (KD) föreslår i en motion den 13 januari 2016, att kommun-
fullmäktiges möte i Mellerud ska delges medborgarna i form av webb-tv-
sändningar. Genom att webbsända kommunfullmäktiges möten kan fler ta del av 
det som sägs under mötena, särskilt om sändningen är tillgänglig i efterhand via 
nätet. 

Hösten 2016 genomförs renovering av Tingshuset som används vid möten med 
kommunfullmäktige. I samband med renoveringen bör tekniska förutsättningar 
skapas för att kunna webbsända kommunfullmäktiges sammanträden. Arbetet  
leds av fastighetsenheten och som i frågan bör stödjas av IT-enheten. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion om Webb-tv-sändningar från kommunfullmäktige. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2016-08-16, § 258. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige bifaller motion om webb-tv-sändningar från 
kommunfullmäktiges sammanträden. 

1. Kommunfullmäktiges möten ska webbsändas under en period av ett (1) år med 
start 2017. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att efter tio månader, räknat från 
första sändningen, genomföra en utvärdering.  

2. Kommunfullmäktige ger fastighetschefen i uppdrag att skapa förutsättningar  
för införande av webb-tv-sändningar från fullmäktiges sammanträde i samband 
med ombyggnationen av Tingshuset 2016. Administrativ chef ska vara 
fastighetschefen behjälplig. 

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 153 Dnr KS 2016/158.619   
 
Svar på motion om inrättande av distansstudiecenter 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen om inrättande av ett distansstudiecenter.  
 
Deltar ej i beslutet 

Gunnar Karlsson (C) deltar inte i beslutet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Gunnar Karlsson (C) föreslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar att 
Melleruds kommun inrättar och driver ett distansstudiecenter för att öka servicen 
för kommunens invånare men även för besökare, gammal som ung. 

Melleruds kommun anser att distansstudier innebär en frihet för den studerande 
och att skälen till att studera på distans varierar. Samtidigt finns flera lärosäten 
tillgängliga inom cirka 5 till 15 mils avstånd från Mellerud. 

Kommunens vuxenutbildning har inte upplevt frågor från distansstuderande om att 
få sitta i deras lokaler och studera. Däremot är det vanligt att verksamheten får 
förfrågningar från distansstuderande om att skriva tentamen hos dem, vilket är ett 
behov som vuxenutbildningen försöker att tillhandahålla. 

Förslaget är att avslå motion om inrättande av distansstudiecenter. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion.  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-08-30, § 287. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige avslår motionen om inrättande av ett distansstudiecenter.  
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 154 Dnr KS 2016/52.039 
   
Svar på medborgarförslag om att kommunen startar Returen 
 
Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget om att kommunen startar Returen 
som besvarat. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Britt Johansson, Mellerud, föreslår i ett medborgarförslag den 25 januari 2016,  
att kommunen ser över möjligheten att starta Returen. Den skulle vara till hjälp  
för bl.a. arbetslösa och långtidssjukskrivna som behöver en start in i arbetet och 
även våra nyanlända skulle få en bra start in i vårt samhälle. 

Kommunen arbetar med arbetspolitiska insatser och integration. Samtidigt finns  
beslut om integrationsprojekt, återbruk av kommunens inventarier och tjänsten 
Fixar-Malte. Flera av de olika tjänster som omnämns i förslaget tillhandahålls inom 
kommunens geografiska område. En kommun får inte heller bedriva säljverksamhet 
som snedvrider förutsättningarna för effektiv konkurrens  
på marknaden. 
 
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag om att kommunen startar Returen. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2016-08-16, § 259. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget om att kommunen startar Returen 
som besvarat. 
 
Beslutsgång 

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

Britt Johansson 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 155    
 
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: 
 
D - SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
 
D 18 Samhällsbyggnadsförvaltningens taxe- och bidragsärenden 

18.4 Bostadsanpassningsbidrag §§ 36-41/2016   
 
H - MEDBORGARKONTORET  
 
H 24 Färdtjänstärenden  
24.1 Färdtjänst (Lagen om färdtjänst,  § 8/2016 

SFS 1997:736)  
 
H 27 Parkeringstillstånd   

27.1 Parkeringstillstånd §§ 17-22/2016 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 156  
   
Anmälan 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

• Protokoll från Dalslands Miljönämnds möte den 25 augusti 2016.  

• Byggnadsnämnden beslutade den 25 augusti 2016, § 134, att bevilja strand-
skyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskydds-
dispens för altandäck i anslutning till komplementbyggnad på fastigheten  
Svankila 1:131. Dnr 2016.102.226. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 25 augusti 2016, § 135, att bevilja strand-
skyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskydds-
dispens för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Svankila 1:141.  
Dnr 2016.207.226. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 25 augusti 2016, § 136, att bevilja strand-
skyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskydds-
dispens för befintlig grillstuga på fastigheten Ransberg 1:74. Dnr 2016.213.226. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 25 augusti 2016, § 137, att bevilja strand-
skyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskydds-
dispens för nybyggnad av grillstuga på fastigheten Krökersrud 1:200.  
Dnr 2016.215.226. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 25 augusti 2016, § 138, att bevilja strand-
skyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskydds-
dispens för rivning av befintligt fritidshus och nybyggnad av fritidshus, vedbod 
och uterum på fastigheten Näs 1:47. Dnr 2016.216.226. 

• Finansiell rapport per 2016-08-31. Dnr KS 2016/81.042 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 157  
   
Aktuella frågor 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Landshövdingens besök 
Landshövdingen besöker Melleruds kommun den 21 september 2016 
och får information om kommunen och gör därefter studiebesök på JOAB  
och hos Kroppefjälls IF i Dals Rostock. 

• Ett Torg För Alla 
Kommunchefen informerar om projektgruppens arbete med att ta fram  
förslag på ett framtida Köpmantorg och hur information kommer att delges 
Köpmannaföreningen, MellerudsNavet och partigrupperna och sedan ställas  
ut för medborgarna för synpunkter. 

• Särskilt boende på Ängenäs 
En presentation av förslag till utformning av nytt särskilt boende på Ängenäs 
kommer att ske på kommunfullmäktiges sammanträde den 28 september 2016. 

• Politiska samtal 
Direkt efter dagens sammanträde kommer politiska samtal mellan partiernas 
gruppledare att föras om ekonomiska förutsättningar för åren 2017-2019. 

• Dalslands Naturbruksgymnasium AB 
Fråga ställs om vad som händer kring Dalslands Naturbruksgymnasium AB 
(Nuntorps) framtid. Inga besked har kommit. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 158    
 
Rapporter 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden 
m.m: 

• Dalslands miljönämnd 
Ledamot i Dalslands miljönämnd rapporterar från ärenden som behandlats vid 
senaste sammanträdet m.m. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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