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§ 138 Dnr KS 2018/405.014 
 
Svar på remissen Grön infrastruktur – regional handlingsplan 
för Västra Götalands län  
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun överlämnar remissvar över  
Grön infrastruktur – regional handlingsplan för Västra Götaland enligt föreliggande 
förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att ta fram en regional handlingsplan för 
grön infrastruktur. Handlingsplanen ska vara ett kunskaps- och planeringsunderlag 
för alla som på något sätt påverkar mark- och vattenanvändning.  

Med utgångspunkt från länets förutsättningar, naturtyper och arter pekas ett antal 
insatsområden ut som behöver prioriteras för att stärka och bevara en grön 
infrastruktur. Handlingsplanen inkluderar även förslag till åtgärder. 
 
Beslutsunderlag 

• Remisshandlingar - https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/stat-och-
kommun/samhallsbyggnad/infrastruktur/gron-infrastruktur.html  

• Dalslands miljö- och energikontors förslag till remissvar. 
• Arbetsutskottets beslut 2018-08-14, § 271. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun överlämnar remissvar över  
Grön infrastruktur – regional handlingsplan för Västra Götaland enligt föreliggande 
förslag. 
 
Beslutsgång 

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

Länsstyrelsen Västra Götaland 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 139    
 
Aktuella arbetsmarknads- och integrationsfrågor 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

T.f. socialchefen, kultur- och utbildningschefen, chefen för vuxenutbildningen och 
administrative chefen och ekonomichefen samt kommunchefen informerar om 
aktuella arbetsmarknads- och integrationsfrågor: 

• Arbetsmarknadsenheten 
Administrative chefen lämnar en aktuell redovisning över arbetslöshetsstatistik, 
nyanlända (max 2 år), flöden inom arbetsmarknadsenhetens verksamhet och 
myndighetssamverkan. 

• Vuxenutbildningen 
Enhetschefen för Vuxenutbildningen presenterar sig och hur enheten arbetar 
tillsammans med andra kommunala verksamheter. SFI på kvällstid har startat 
med yrkes- och studievägledare. Ett studiecenter har startats med två 
öppettillfällen dagtid/vecka – från och med denna vecka även öppet på 
tisdagskvällar. Svenska som andraspråk har cirka 15-20 deltagare. 25 procent 
frånvaro som måste tas tag i. Viktigt med 8 timmars närvaro för att förberedas 
inför arbetslivet. Planer på att införa ”yrkesspår” med kontakter mellan 
arbetsgivare och elever. Information om YrkesVux – antal platser och samarbete 
med andra kommuner. 

• Individ- och omsorg/bistånd 
Sektorchefen informerar om hur enheten arbetar med handlingsplaner för de 
som söker ekonomiskt bistånd. En minskning av hushåll i kommunen som får 
ekonomiskt bistånd från 140 (januari) till 108 (juli). 

• Ekonomi 
Ekonomichefen informerar om att kommunen under 2018 och 2019 kommer att 
klara de ekonomiska åtagandena inom arbetsmarknad och integration.  

• Skolan 
Kultur- och utbildningschefen informerar om uppstartskonferens för lärarna vad 
gäller ledarskap i klassrummet.  

• Film om skolan i Mellerud 
Visning av film om Melleruds skola (finns på hemsidan och facebook). 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande 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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§ 140 Dnr KS 2018/479.143 
 
Viljeriktning avseende ansökan om medel från Europeiska 
socialfonden, ESF i Väst, programområde 2 samt 
medfinansiering i All-In för utrikesfödda – främst kvinnor 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun går med i projektet All-In och 
finansierar sin del genom arbetade timmar. 
 
Reservationer  

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

I juni 2017 enades Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp, 
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud samt Samordningsförbundet BÅDESÅ 
(Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle och Årjäng) om att gå samman för att förstärka 
upp sitt samarbete och för att hitta nya samarbetsformer.  

En del i detta var att arbeta ihop för att göra bra insatser för målgruppen 
utrikesfödda, och då främst kvinnor, som står extra långt från arbetsmarknaden. 
Samordningsförbunden har sedan genomfört behovsinventeringar och analyser om 
vilka olika insatser som behöver genomföras och en ansökan har förberetts för att 
lämnas in till den Europeiska Socialfonden, ESF i Väst. Flera pilotprojekt har 
startats för att på bästa sätt ringa in de verkliga behoven samt för att få 
målgruppen med i utformandet av insatser.  

Vid ett medlemsråd den 4 juni 2018 där samtliga ägarföreträdare för Samordnings-
förbunden möttes för att informera sig om sina förbund presenterades ett förslag 
om aktiviteter för utrikesfödda, främst kvinnor. Därefter den 5 juni presenterades 
idén för chefer. Förbunden har under året även hållit sina styrelser och berednings-
grupper uppdaterade i förberedelsearbetet. Gensvaret för ett projekt för mål-
gruppen kvinnor (män ska även kunna delta i vissa delar) har varit mycket positivt.  

Vårt tilltänkta All-In kommer ha kapacitet för att arbeta med minst 350 personer ur 
målgruppen. Efter en planerad kartläggningsfas kommer det att finnas flera 
aktiviteter att välja på, bl.a. Hälsa för arbetslivet (egenhälsa och svenska 
sjukvårdssystemet, hälsa för att klara arbetslivet) och Vägen Vidare (bygger på  
24 veckor gruppaktiviteter, enskilda samtal och praktik samt arbetsträning). Vi 
kommer ha tillgång till 120 utbildningsplatser på Dalslands folkhögskola som 
genomförs på fyra orter; Trollhättan, Vänersborg, Mellerud och i Bengtsfors. 
Deltagaren kan få ta del av en eller flera insatser.  

Aktuell medfinansiering från ESF är 67 procent och själva finansierar parterna  
33 procent. Hela budgeten omfattar 39 Mnkr. Budgeten för All-In är uppbyggd 
utifrån att parterna lägger in arbetad tid för personal eller går in med kontanta 
medel. Projektet kommer att kunna ge lika mycket resurser som lagts in i projektet 
tillbaka till medfinansiärerna. Inom projektet finns sedan resurser för kompetens-
utveckling av personal, utvärdering osv. Ytterligare så finns en 40-procentig 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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schablon som vi kan använda för faktiska kringkostnader som uppstår i och med 
genomförandet av de olika insatserna.  

 
Beslutsunderlag 

• Missiv med bilagor. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2018-08-14, § 292. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Daniel Jensen (KD), Pål Magnussen (V), Marianne Sand Wallin (S),  
Peter Ljungdahl (C) och Sofia Falander (MP): Bifall till arbetsutskottets förslag  
enligt följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun igår med i projektet All-In  
och finansierar sin del genom arbetade timmar. 

Ulf Rexefjord (SD): Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun inte igår  
med i projektet All-In. 
 
Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag. 

 
Beslutet skickas till 

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud 
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§ 141 Dnr KS 2018/219.532 
 
Staketåtgärder på bandel 636 Dalskog och bandel 637 
Erikstad – medfinansieringsavtal mellan Trafikverket och 
Melleruds kommun  
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. utöka driftbudgeten för 2018 med 930 tkr för att kunna utföra säkerhetshöjande 
åtgärder längs järnvägsspåret i Erikstad och Dalskog.  

2. finansiering sker inom kommunstyrelsens förfogandeanslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Avtalet avser anläggande av staket på en sida av järnvägen genom samhället 
Erikstad och Dalskog. 

Åtgärden genomförs för att hindra obehöriga från att vistas inom spårområdet,  
öka trafiksäkerheten och minska risken för allvarliga olyckor. 

Följande effekt bedöms gälla för anläggande av staket: 

• ökad trafiksäkerhet vid järnvägen 

• begränsad möjlighet för obehöriga att vistas inom spårområdet  

Järnvägen är i många fall en stor barriär och med det uppkommer genvägar över 
spåren. Längs vissa järnvägssträckor, i synnerhet inom tätbebyggda områden, finns 
även risk för suicidalolyckor. Det är förbjudet enligt järnvägslagen (Lag 2004:519) 
att vistas inom ett spårområde. Trafikverket arbetar kontinuerligt och tillsammans 
med berörda kommuner med att förhindra obehöriga från att vistas inom 
spårområden, genom att anlägga staket.  

Otillåtet spårbeträdande har uppmärksammats i samhället Erikstad. Parterna har 
kommit överens om att vidta förebyggande åtgärder, i enlighet med stängsellagen 
(Lag 1945:119). 

Kommunstyrelsen beslutade den 9 maj 2018, § 96, att utöka investeringsbudgeten 
för 2018 med 930 tkr för att kunna utföra säkerhetshöjande åtgärder längs 
järnvägsspåret i Erikstad och Dalskog.  
 
Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Förslag till avtal mellan Trafikverket och Melleruds kommun. 
• Kommunstyrelsens beslut 2018-05-09, § 96. 
• Arbetsutskottets beslut 2018-08-14, § 278. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. utöka driftbudgeten för 2018 med 930 tkr för att kunna utföra säkerhetshöjande 
åtgärder längs järnvägsspåret i Erikstad och Dalskog.  

2. finansiering sker inom kommunstyrelsens förfogandeanslag. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschefen förråd/renhållning 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 142 Dnr KS 2018/286.214 
 
Svar på remiss om granskningshandling angående detaljplan 
avseende ny väganslutning till bostadsområdet Sundserud 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom granskningsförslag till detaljplan 
avseende ny väganslutning till bostadsområdet Sundserud. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-09 att ge byggnadsnämnden i uppdrag  
att upprätta ny detaljplan i Sundserud avseende ny väganslutning till väg 2221 
(genomfartsvägen). 

Syftet med planförslaget är att ersätta del av befintlig detaljplan med en ny 
detaljplan som möjliggör en ändamålsenlig och trafiksäker väganslutning i 
kombination med en god hushållning med naturmark. 

Planförslaget har varit ute på samråd under perioden 4 -25 juni till 2018. 

Byggnadsnämndens presidium beslutade den 4 juli 2018 att godkänna 
samrådsredogörelsen, godkänna planförslagets granskningshandling och 
skicka ut granskningshandlingen under perioden 9 juli till 15 augusti 2018 

Beslutsunderlag 

• Granskningshandling. 
• Byggnadsnämndens presidiums beslut 2018-07-04. 
• Arbetsutskottets beslut 2018-08-14, § 288. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom granskningsförslag till detaljplan 
avseende ny väganslutning till bostadsområdet Sundserud. 
 
Beslutsgång 

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

Byggnadsnämnden  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 143 Dnr KS 2017/429.164 
 
Fördelning av medel för att stärka kommunernas arbete  
med civilt försvar 2017  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att  

1. ge kommunchefen i uppdrag att utse en funktion, avdela personella resurser, för 
att samordna kommunens arbete med civilt försvar. 

2. ge varje nämnd/bolag/kommunalförbund i uppdrag att utse en person som ska 
medverka i arbetet med civilt försvar. 

3. i samband med att Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) och 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) överenskommelse om kommunernas 
arbete med civilt försvar är klar ska en gemensam plan för arbetet tas fram.  

4. i arbetet ska samverkan med Dalslandskommunerna eftersträvas. 

5. ge kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att följa upp arbetet med civilt 
försvar minst en gång per kvartal. 

Sammanfattning av ärendet 
Säkerhetssamordnaren har fått i uppdrag av KSAU att göra en förstudie av hur 
kommunen ska bygga upp sin del i det civila försvaret. Syftet är att inventera 
behov, nuläge och åtgärder.  Samtliga förvaltningar skulle vara säkerhets-
samordnaren behjälpliga i förstudien. I arbetet ska samverkan med Dalslands-
kommunerna eftersträvas. Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2018. 

Säkerhetssamordnarna i Dalsland har arbetat tillsammans vid genomförandet av 
föreliggande förstudie. 

Beslutsunderlag 
• Arbetsutskottets beslut 2018-02-20, § 68. 
• Förstudien (arbetsmaterial endast till ledamöter/ersättare). 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2018-06-19, § 250. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

1. ge kommunchefen i uppdrag att utse en funktion, avdela personella resurser, för 
att samordna kommunens arbete med civilt försvar. 

2. ge varje nämnd/bolag/kommunalförbund i uppdrag att utse en person som ska 
medverka i arbetet med civilt försvar. 

3. i samband med att Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) och 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) överenskommelse om kommunernas 
arbete med civilt försvar är klar ska en gemensam plan för arbetet tas fram.  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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4. i arbetet ska samverkan med Dalslandskommunerna eftersträvas. 

5. ge kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att följa upp arbetet med civilt 
försvar minst en gång per kvartal. 

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunchefen 
Byggnadsnämnden 
Kultur- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
AB Melleruds Bostäder 
Dalslands miljö- och energiförbund 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 144 Dnr KS 2016/406.005 
 
Projektet Den papperslösa kommunen 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa föreliggande tidsplan för implementering av digital nämnd-
administration. Från och med den 1 januari 2019 ska nämndadministrationen 
vara digital. Detta innebär att parallell utskrifts- eller pappershantering inte 
kommer att tillhandahållas. 

2. fastställa Avtal mellan Melleruds kommun och förtroendevald om användande av 
dator. Avtalet ska tillämpas fullt ut från och med kommande mandatperiod. 

3. den kommunala e-postadress som den förtroendevalde tilldelas ska användas i 
uppdraget som förtroendevald inom Melleruds kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Chefssekreteraren och utredaren har utarbetat förslag till Avtal mellan Melleruds 
kommun och förtroendevald om användande av dator. Förslaget är avstämt med 
administrativa chefen. 

Tidsplanen för projektet den papperslösa kommunen har justerats. De grund-
läggande förutsättningarna för att helt övergå till digital nämndadministration inom 
Melleruds kommun är nu på plats. Implementeringen bör ske stegvis med målet att 
vara klart den 1 januari 2019. Information och utbildning kommer att vara 
självklara delar vid implementeringen. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut, § 37, 2015-02-11 
• Projektbeskrivning 
• Förslag till användaravtal - Avtal mellan Melleruds kommun och förtroendevald 

om användande av dator 
• Förslag till tidplan för implementering av digital nämndadministration. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2018-06-19, § 251. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa föreliggande tidsplan för implementering av digital nämnd-
administration. Från och med den 1 januari 2019 ska nämndadministrationen 
vara digital. Detta innebär att parallell utskrifts- eller pappershantering inte 
kommer att tillhandahållas. 

2. fastställa Avtal mellan Melleruds kommun och förtroendevald om användande av 
dator. Avtalet ska tillämpas fullt ut från och med kommande mandatperiod. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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3. den kommunala e-postadress som den förtroendevalde tilldelas ska användas i 
uppdraget som förtroendevald inom Melleruds kommun. 

 
Pål Magnussen (V): Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att  
ta in partigruppernas synpunkter. 
 
Beslutsgång 1 

Ordförande frågar på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller senare 
och finner att arbetsutskottet beslutar avgöra ärendet vid dagens sammanträde.  
 
Beslutsgång 2 

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

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 145 Dnr KS 2018/467.410  
 
Information om sommarens värme och torka 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Säkerhetssamordnaren och enhetschefen för förråd/renhållning informerar om 
sommarens värme och torka i Sverige och inte minst i Västra Götalands län som 
resulterat i ökad brandrisk, vattenbrist, foder- och betesbrist och hälsopåverkan. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 146 Dnr KS 2017/138.372 
 
Svar på motion om att ansluta de vid Karolinerskolan 
närbelägna hyresfastigheterna till det kommande 
fjärrvärmenätet i Dals Rostock 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till befintligt 
ägardirektiv, ansökan till Klimatklivet och genomfört arbete. 

Sammanfattning av ärendet 
Tony Johansson (MP) föreslår i en motion den 8 mars 2017 att kommunfullmäktige 
beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utifrån sin ägarroll ge det 
kommunalägda bostadsbolaget Melleruds Bostäder AB ett uppdrag att ansluta de 
vid Karolinerskolan närbelägna hyresfastigheterna till det kommande 
fjärrvärmenätet i området. 

Enligt Mellbo är två av deras fastigheter anslutna till det av kommunen ägda lokala 
fjärrvärmenätet i Dals Rostock. Fjärrvärmen produceras idag vid oljepannan i 
Karolinerskolan. 

För att kunna fasa ut oljan vid Karolinerskolan har både Melleruds kommun och 
bostadsbolaget studerat var sitt alternativ och sökt medel för att delfinansiera detta 
via det så kallade Klimatklivet genom Naturvårdsverket.  

Melleruds kommun kommer att ta bort oljepannan och ersätter denna med en 
pelletspanna. För detta arbete har Melleruds kommun beviljats bidrag från 
Naturvårdsverket. Den 22 januari 2018 rapporterade Mellbo till Naturvårdsverket 
att arbetet var klart för deras vidkommande då all eldningsolja ersatts med grön el 
till värmepumparna och en hög totalverkningsgrad på den nya 
bergvärmeanläggningen. 

Beslutsunderlag 
• Motion 
• Inlaga till svar av motion från Mellbo 2017-04-07 
• Ägardirektiv för AB Melleruds bostäder, KF 2017-01-25, § 6. 
• Arbetsutskottets beslut 2018-06-19, § 252. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till befintligt 
ägardirektiv, ansökan till Klimatklivet och genomfört arbete. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 147 Dnr KS 2018/478.103 
 
Medelstilldelning Samordningsförbundet Vänersborg/ 
Mellerud 2019 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun avsätter 209 290 kronor i bidrag 
till Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud för verksamhetsåret 2019 vilket  
är en minskning med 29 tkr jämfört med verksamhetsåret 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Försäkringskassan har påbörjat arbetet med medelstilldelning till samordnings-
förbunden för 2019. 

För att kunna göra beräkningar enligt den beslutade fördelningsmodellen behöver 
Försäkringskassan få in uppgifter om vad berörd kommun och region planerar att 
avsätta för Samordningsförbundet för 2019. 

Förbundens bidrag är konstruerade så att staten bidrar med 50 procent, regionen 
med 25 procent och kommunerna gemensamt med 25 procent. Fördelningen 
mellan kommunerna är uträknad efter befolkningsstorlek (16‐64 år) 31 december 
2017. 

I bilagan framgår vad fördelningsmodellen kan ge respektive förbund enligt 
parametrar i grundmodellen utan hänsyn tagen till 10-procentspärren. Liksom inför 
2018 finns ett antal faktorer som påverkar storleken på den möjliga tilldelningen till 
enskilda samordningsförbund som inte har varit möjliga i nuläget att beakta i 
bifogad bilaga. 

• Antal nya förbund/kommuner som tillkommer 2019 
• Storleken på bidraget från kommuner och landsting/regioner 
• Storleken på den statliga ramen i budgetpropositionen 

Med hänsyn till ovanstående är Försäkringskassans ambition att kunna lämna 
preliminära uppgifter om medelstilldelning per förbund i slutet på september. 

Styrelsens förslag är att förbundet ansöker om ett medlemsbidrag med en 
minskning på 10 procent jämfört med medelstilldelningen för i år. I år var det 
totala medlemsbidraget 5 028 000kr. En minskning med 10 procent skulle innebära 
ett totalt medlemsbidrag på 4 525 200kr. För staten skulle det innebära ett bidrag 
på  
2 262 600 kronor, för Västra Götalandsregionen 1 131 300 kronor, för Vänersborgs 
kommun 922 010 kronor och för Melleruds kommun skulle det innebära ett bidrag 
på 209 290 kronor. 

Svar skall vara inlämnat till Försäkringskassan senast den 31 augusti så besked om 
ni skjuter till föreslagna medel önskas från er senast den 28 augusti 2018.   

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsen 2018-08-15 17
  
 
 
 
 
 

Beslutsunderlag 

• Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud bidragsansökan med bilagor. 
• Arbetsutskottets beslut 2018-08-14, § 291. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun avsätter 209 290 kronor i bidrag 
till Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud för verksamhetsåret 2019 vilket  
är en minskning med 29 tkr jämfört med verksamhetsåret 2018. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 

Beslutet skickas till 

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 148 Dnr KS 2018/429.005 
 
Utnämning av dataskyddsombud för kommunstyrelsen i 
Melleruds kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att utse Torbjörn Svedung som dataskyddsombud för 
Kommunstyrelsen i Melleruds kommun.  

Sammanfattning av ärendet 
Den 25 maj 2018 ersattes personuppgiftslagen (PUL) med dataskydds-
förordningen. I samband med detta ersätts personuppgiftsombudets roll med ett 
dataskyddsombud.  

Varje självständig nämnd i kommunen är en myndighet som enligt dataskydds-
förordningen måste utse ett dataskyddsombud. Det är alltså varje nämnd som är 
personuppgiftsansvarig för behandlingar inom sitt verksamhetsområde och som 
därmed också ansvarar för att utse ett dataskyddsombud som ersätter den 
nuvarande rollen som personuppgiftsombud.  
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Information om dataskyddsombud.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-08-14, § 286. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen beslutar att utse Torbjörn Svedung som dataskyddsombud för 
Kommunstyrelsen i Melleruds kommun.  
 
Beslutsgång 

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

Torbjörn Svedung   
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 149 
   
Redovisning av delegeringsbeslut  
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

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

Följande delegeringsbeslut redovisas vid dagens sammanträde: 
 
A - ALLMÄNNA ÄRENDEN  
 
A 2 Brådskande ärenden  
2.1 Brådskande ärenden KSAU §§ 245, 246, 248 och 249/2018 
 
B - PERSONALÄRENDEN  
 
B 5 Visstidsanställningar  
5.4 Övrig personal (över sex månader) § 3/2018  
 
G - KOLLEKTIVTRAFIK  
23.1 Kollektivtrafikfrågor § 1/2018 
 
H - MEDBORGARKONTORET  
 
H 27 Parkeringstillstånd   
27.1 Parkeringstillstånd §§ 10-14/2018   
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 150  
   
Anmälan 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

• Samordningsförbundet Vänersborg/Melleruds protokoll 2018-05-25. 

• Finansiell rapport per 2018-05-31. Dnr KS 2018/111. 

• Dalslands miljö- och energiförbunds protokoll 2018-06-12. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 20 juni 2018, § 105, att bevilja strand-
skyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskydds-
dispens för tillbyggnad av enbostadshus (altan) på fastigheten Svankila 1:23.  
Dnr 2018.116.226. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 20 juni 2018, § 106, att bevilja strand-
skyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskydds-
dispens för förlängning av brygga på fastigheten Upperud 9:10.  
Dnr 2018.120.226. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 20 juni 2018, § 107, att bevilja strand-
skyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskydds-
dispens för rivning och nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten  
Forsbo 1:21. Dnr 2018.137.226. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 20 juni 2018, § 108, att bevilja strand-
skyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskydds-
dispens för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Krökersrud 1:120.  
Dnr 2018.145.226. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 20 juni 2018, § 109, att bevilja strand-
skyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskydds-
dispens för rivning av tre stycken komplementbyggnader samt ombyggnad av 
komplementbyggnad på fastigheten Backeliane 1:4.  
Dnr 2018.131.226. 

• Dalslands miljö- och energiförbunds protokoll 2018-06-21. 

• Finansiell rapport per 2018-06-30. Dnr KS 2018/111.  

• Finansiell rapport per 2018-07-31. Dnr KS 2018/111. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande 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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§ 151  
   
Aktuella frågor 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Vänerveckan 2018  
Ordförande informerar om årets Vänervecka 25 augusti – 2 september 2018 
som inleds/invigs i Melleruds kommun. 

• Invigning av nya sporthallen 
Ordförande informerar om invigningen av den nya sporthallen 26 augusti 2018. 
Efter invigningstal och bandklippning kommer en innebandymatch att spelas. 
Politiker som är intresserade att av att delta i matchen ska anmäla sig till 
projektingenjören på samhällsbyggnadsförvaltningen. 

• Dalslands kanal 150 år 
Ordförande informerar om inbjudan till jubileumsbal på Baldersnäs 1 september 
2018. Vidare informerar ordförande om programmet för jubileumsfirandet. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande 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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§ 152    
 
Målarbete styr och ledning 2019 
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen m.fl. diskuterar mål för 
kommunstyrelsen 2019. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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