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Kommunstyrelsen 2016-11-09 1(45)  
                                                                                                                                                                    
Tid och plats Onsdagen den 9 november 2016, klockan 08.30 – 11.45,  

13.00 – 15.30 i Bolstadsrummet 
Beslutande  
Ledamöter Tommy W Johansson (S) 

Christine Andersson (S) 
Thomas Hagman (S) 
Marianne Sand Wallin (S) 
Gunnar Karlsson (C) 
Daniel Jensen (KD) 
Pål Magnussen (V) §§ 184-204 
Reine Hassel (SD) 

 
Tjänstgörande ersättare Martin Eriksson (C) för Peter Ljungdahl (C) 

Karin Fredman (L) för Sofia Falander (MP) 
 Harald Ericson (M) för Eva Pärsson (M) 

Jörgen Eriksson  (KIM) för Pål Magnussen (V) §§ 205-221 
Övriga närvarande 
Ersättare Lisbeth Berglöv (KD) 
 Michael Melby (S) 

Ulf Rexefjord (S) 
Jörgen Eriksson (KIM) §§ 184-204 

  
Tjänstemän Ingmar Johansson, kommunchef    

Ingrid Engqvist, chefssekreterare 
Renée Olsåker, miljöstrateg § 184 
Hans Wikström, VD Melleruds Bostäder § 192 
Björn Lindquist, ekonomichef §§ 193-199 
Anders Asklund, socialchef  §§ 199, 201 
Anders Pettersson, kultur- och utbildningschef §§ 199-200 
Torbjörn Svedung, administrativ chef § 199 
Magnus Olsson, samhällsbyggnadschef §§ 202-203, 205 
Peter Mossberg, fastighetschef § 202 
Linda Hamrin, projektingenjör § 205 
Sölvie Linder, sakkunnig äldreomsorg § 205 
Mario Vasquez, verksamhetsutvecklare § 206 
Anna Granlund, utredare §§ 207-213 

Utses att justera  
Justerare Thomas Hagman (S) 
Ersättare Gunnar Karlsson (C) 
 
Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 11 november 2016, klockan 09.30 
 
Justerade paragrafer  §§ 184 - 221 
 
Underskrifter Sekreterare ..............................................................................................  
  Ingrid Engqvist 

 Ordförande .............................................................................................................................................. 
  Tommy W Johansson  

 Justerande .............................................................................................................................................. 
 Thomas Hagman 

 

 ANSLAG/BEVIS   
Protokollet är justerat.  Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 2016-11-09 

 
Datum då anslaget sätts upp 2016-11-11   

 
Datum då anslaget tas ned 2016-12-05 
  
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 
Underskrift ........................................................................................................ 
 Ingrid Engqvist 
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§ 184 Dnr KS 2016/521.336   
 
Yttrande över förslag till uppdaterad bevarandeplan för  
Natura 2000-områdena SE0530129 Råvarp, SE0530147 
Östebo och SE0530082 Ryrs naturreservat 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun inte har något att erinra mot  
förslag till uppdaterad bevarandeplan för Natura 2000-områdena SE0530129 
Råvarp, SE0530147 Östebo, SE0530082 Ryrs och SE0530202 Hällans 
naturreservat. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelserna har ett regeringsuppdrag som bland annat innebär att uppdatera 
bevarandeplanerna för landets Natura 2000-områden. I uppdraget ingår även  
att se till att områdena har tillräckliga skydd och skötsel. I december 2016 ska 
Länsstyrelsen fastställa samtliga under året uppdaterade bevarandeplaner.  

Länsstyrelsen önskar synpunkter eller förslag på kompletteringar från kommunen 
senast 15 november 2016. 
 
Beslutsunderlag 

• Länsstyrelsens remiss med förslag på bevarandeplaner. 
• Dalslands miljökontors förslag till yttrande. 
• Arbetsutskottets beslut 2016-11-08, § 400. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun inte har något att erinra mot  
förslag till uppdaterad bevarandeplan för Natura 2000-områdena SE0530129 
Råvarp, SE0530147 Östebo, SE0530082 Ryrs och SE0530202 Hällans 
naturreservat. 
 
Beslutsgång 

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

Länsstyrelsen i Västra Götaland 
Dalslands miljökontor 
Miljöstrategen 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 185 Dnr KS 2016/489.101   
 
Kommunal annonsering 2017 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. tillkännagivande om tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden  
2017 ska göras i Melleruds Nyheter. 

2. annonser om lediga platser, entreprenader m.m. under 2017 ska införas i  
det eller de annonsorgan som från fall till fall bedöms lämpliga för att uppnå 
önskad effekt. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt 5 kap 10 § kommunallagen ska uppgift om tid och plats för kommun-
fullmäktiges möten införas minst en vecka före sammanträdesdagen i den  
eller de ortstidningar som kommunfullmäktige beslutar. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2016-10-11, § 358.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. tillkännagivande om tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden  
2017 ska göras i Melleruds Nyheter. 

2. annonser om lediga platser, entreprenader m.m. under 2017 ska införas i  
det eller de annonsorgan som från fall till fall bedöms lämpliga för att uppnå 
önskad effekt. 

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 186 Dnr KS 2016/451.119   
 
Kompletteringsval av ny ledamot och ny ersättare i 
kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens beslutar att utse  

1. Marianne Sand Wallin (S) till ny ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott. 

2. Thomas Hagman (S) till ny ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att Andreas Jonsson (S) den 22 september 2016 avsagt  
sig uppdraget som ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott ska 
kommunstyrelsen utse en ny ledamot och en ny ersättare. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsens beslutar att utse  

1. Marianne Sand Wallin (S) till ny ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott. 

2. Thomas Hagman (S) till ny ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
Beslutsgång 

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

Marianne Sand Wallin 
Thomas Hagman 
Personalenheten - löner 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 187 Dnr KS 2016/451.119   
 
Kompletteringsval av ny ledamot och ny ersättare i 
förhandlingsdelegationen 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens beslutar att utse  

1. Marianne Sand Wallin (S) till ny ledamot i förhandlingsdelegationen.  

2. Thomas Hagman (S) till ny ersättare i förhandlingsdelegationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att Andreas Jonsson (S) den 22 september 2016 avsagt  
sig uppdraget som ledamot i förhandlingsdelegationen ska kommunstyrelsen  
utse en ny ledamot. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsens beslutar att utse  

1. Marianne Sand Wallin (S) till ny ledamot i förhandlingsdelegationen.  

2. Thomas Hagman (S) till ny ersättare i förhandlingsdelegationen. 
 
Beslutsgång 

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

Marianne Sand Wallin 
Thomas Hagman 
Personalenheten - löner 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 188    
 
Redovisning av öppna ärenden inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde 2016-11-01 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Inom kommunstyrelsens verksamhetsområde sker en fortlöpande uppföljning av 
öppna ärenden genom att förteckningar över oavslutade ärenden regelbundet 
lämnas ut till samtliga handläggare för genomgång och åtgärd. Varje handläggare 
kan även själv kontrollera sina ärenden direkt i det digitala ärendehanterings-
systemet W3D3. 

Kommunchefen/chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen ska två gånger  
per år – juni och november – redovisa alla öppna ärenden till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 

• Öppna ärenden kommunstyrelsekontoret 2016-1-18.  
• Öppna ärenden samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-11-01.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-10-25, § 389. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 

 
 

 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 189    
 
Återrapportering av verkställda beslut inom kommun-
styrelsens verksamhetsområde 2016-05-30--11-01 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunchefen och samhällsbyggnadschefen ska lämna en återrapportering av 
verkställda beslut två gånger per år – vid kommunstyrelsens sammanträden i  
juni och november. 
 
Beslutsunderlag 

• Verkställda beslut kommunstyrelsekontoret 2016-05-30--11-01.  
• Verkställda beslut samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-05-30--11-01.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-10-25, § 390. 

  
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
  

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

Kommunstyrelsen godkänner redovisning av genomförd investering i dragning av 
fiberkabel mellan receptionsbyggnaden och servicehuset till ett belopp av 35 tkr 
kronor exklusive moms. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 14 september 2016, § 149, att Melleruds kommun 
godkänner en investering avseende dragning av fiberkabel mellan receptions-
byggnaden och servicehuset till ett belopp av 40 tkr (fyrtio tusen kronor) och 
uppdrog till kommunchefen att teckna avtal utifrån redovisad slutredovisning av 
investeringen. Avskrivningstiden ska vara tio år. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens beslut 2016-09-14, § 149. 
• Slutredovisning.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-10-25, § 368. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen godkänner redovisning av genomförd investering i dragning av 
fiberkabel mellan receptionsbyggnaden och servicehuset till ett belopp av 35 tkr 
kronor exklusive moms. 
 
Beslutsgång 

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

Vita Sandars Camping AB 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 191 Dnr KS 2015/587.845   
 
Vita Sandars Camping - slutredovisning av investering i 
ombyggnad av butik 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisning av genomförd investering i ombyggnad 
av butik till ett belopp av 202 146 kronor exklusive moms. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 2 december 2015, § 225, att Melleruds kommun 
godkänner en investering avseende en ombyggnad av butik till ett belopp av 350 
tkr (trehundrafemtiotusen kronor) och gav kommunchefen i uppdrag att teckna 
avtal utifrån redovisad slutredovisning av investeringen. Avskrivningstiden ska  
vara 15 år. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens beslut 2015-12-02, § 225. 
• Slutredovisning.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-10-25, § 369. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen godkänner redovisning av genomförd investering i ombyggnad 
av butik till ett belopp av 202 146 kronor exklusive moms. 
 
Beslutsgång 

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

Vita Sandars Camping AB 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 192 Dnr KS 2016/524.286   
 
Nybyggnation av hyreslägenheter på fastigheten  
Mellerud Järven 6  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. godkänna redovisning av projekt Nybyggnad Järven 6. 

2. ge AB Melleruds Bostäder i uppdrag att bygga 24 hyresrätter på fastigheten 
Mellerud Järven 6. 

3. AB Melleruds Bostäder tecknar avtal enligt tilldelningsbeslut, totalentreprenad 
Järven 6. 

 
Sammanfattning av ärendet 

AB Melleruds Bostäder har för avsikt att teckna avtal med Bertil Johansson i 
Mellerud Byggnads AB för nyproduktion av 24 lägenheter på fastigheten Mellerud 
Järven 6. Beslut i Kommunfullmäktiga erfordras enligt gällande ägardirektiv innan 
avtalet om byggnation får tecknas av bolaget. 
 
Beslutsunderlag 

• Anbudsutvärdering med tilldelningsbeslut, totalentreprenad Järven 6. 
• Kostnadskalkyl för projekt Nybyggnad Järven 6. 
• AB Melleruds Bostäders beslut 2016-10-19, § 73. 
• VD:s tjänsteskrivelse 2016-11-01. 
• Arbetsutskottets beslut 2016-11-08, § 401. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. godkänna redovisning av projekt Nybyggnad Järven 6. 

2. ge AB Melleruds Bostäder i uppdrag att bygga 24 hyresrätter på fastigheten 
Mellerud Järven 6. 

3. AB Melleruds Bostäder tecknar avtal enligt tilldelningsbeslut, totalentreprenad 
Järven 6. 

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 193 Dnr KS 2016/84.041   
 
Reviderad Budget 2017, plan 2018-2019 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. fastställa reviderad budget för 2017, plan 2018-2019. 

2. socialnämndens budget utökas med 3,9 Mnkr. Finansiering sker genom  
de s.k. väldfärdspengarna som regeringen väntas ta beslut om i  
december 2016. 

 
Reservation 

Daniel Jensen (KD) och Harald Ericson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för eget förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt 8 kap. § 8 i kommunallagen ska budgeten fastställas av kommunfullmäktige 
före november månads utgång.  

Kommunfullmäktige beslutade den 22 juni 2016, § 78, att  

1. fastställa budget 2017 med föreslagna finansiella mål och inriktningsmål. 

2. på grund av hög investeringsnivå för budgetåren 2017 och 2018 medges 
undantag för det finansiella målet att investeringar ska finansieras med egna 
medel.    

3. fastställa verksamhetsplan för 2018-2019. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens förslag till reviderad budget 2017,  
plan 2018-2019.  

• Arbetsutskottets beslut 2016-10-25, § 392. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Marianne Sand Wallin (S), Reine Hassel (SD), Gunnar Karlsson (C) och Pål 
Magnussen (V):  

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. fastställa reviderad budget för 2017, plan 2018-2019. 

2. socialnämndens budget utökas med 3,9 Mnkr. Finansiering sker genom  
de s.k. väldfärdspengarna som regeringen väntas ta beslut om i  
december 2016. 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Daniel Jensen (KD): Kommunfullmäktige beslutar att 

1. fastställa reviderad budget för 2017, plan 2018-2019. 

2. socialnämndens budget utökas med 3,9 Mnkr. Finansiering sker genom en 
minskning av kommunstyrelsens budget med 3,3 Mnkr och genom en sänkning 
av resultatet med 0,6 Mnkr. 

 
Beslutsgång  

Ordförande ställer Marianne Sand Wallins m.fl. förslag mot Daniel Jensens förslag 
mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Sand Wallins förslag. 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 194 Dnr KS 2016/241.041   
 
Reviderad investeringsbudget 2017, plan 2018-2019 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa reviderad investeringsbudget för 2017.  

2. fastställa reviderad investeringsplan 2018-2019. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt 8 kap. § 8 i kommunallagen ska investeringsbudgeten fastställas av 
kommunfullmäktige före november månads utgång.  

Kommunfullmäktige beslutade den 22 juni 2016, § 79, att  

1. fastställa investeringsbudget för 2017.  

2. fastställa investeringsplan för 2018-2019. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens förslag till reviderad investeringsbudget 2017,  
plan 2018-2019. 

• Arbetsutskottets beslut 2016-10-25, § 393. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa reviderad investeringsbudget för 2017.  

2. fastställa reviderad investeringsplan 2018-2019. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 195 Dnr KS 2016/242.045   
 
Borgensram och låneram för 2017 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. för 2017, såsom för egen skuld, ingå borgen för AB Melleruds Bostäder 
låneförpliktelser upp till ett högsta belopp på 160 Mnkr jämte därpå  
löpande kostnader. 

2. den ingående låneskulden per den 31 december 2016 utökas med 60 mkr  
för att därefter uppgå till 181 Mnkr.  

 
Sammanfattning av ärendet 

I enlighet med kommunens finanspolicy ska kommunfullmäktige, i samband med 
fastställande av kommunens årsbudget, ange en borgensram för de kommunala 
bolagen samt en låneram för kommunen. 

Det är många investeringsprojekt på gång som är lite oklara i tid, nya bostäder, 
vattenintag, nytt äldreboende. Det kan därför vara lämpligt att avvakta beslut om 
borgens- och låneram för 2017 till kommunfullmäktiges novembersammanträde. 

Kommunfullmäktige beslutade den 22 juni 2016, § 80, att avvakta beslut om 
borgens- och låneram för 2017 till kommunfullmäktiges novembersammanträde. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2016-10-11, § 394.  
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. för 2017, såsom för egen skuld, ingå borgen för AB Melleruds Bostäder 
låneförpliktelser upp till ett högsta belopp på 160 Mnkr jämte därpå  
löpande kostnader. 

2. den ingående låneskulden per den 31 december 2016 utökas med 60 mkr  
för att därefter uppgå till 181 Mnkr.  

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 196 Dnr KS 2016/84.041    
 
Nämndmål för Melleruds kommun 2017 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att anta målen för nämndplaner för 
kommunstyrelsens, byggnadsnämnden, kultur- och utbildningsnämnden  
och socialnämndens verksamheter enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Framtagande av mål för kommunens nämnder är ett led i utvecklingen av 
kommunens styrmodell som bl.a. syftar till att förtydliga det politiska uppdraget 
och dess styrning av förvaltningen. 
 
Beslutsunderlag 

• Byggnadsnämndens beslut 2016-10-26, § 187 med förslag till mål för  
budget 2017. 

• Förslag till mål för budget 2017 för kommunstyrelseförvaltningen och 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 

• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2016-01-27, § 7 med förslag till mål  
för budget 2017. 

• Socialnämndens beslut 2016-10-31, § 82 med förslag till mål för budget 2017.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-11-08, § 405. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Gunnar Karlsson (C) och Marianne Sand Wallin (S): Bifall till arbetsutskottets 
förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta målen för nämndplaner för 
kommunstyrelsens, byggnadsnämnden, kultur- och utbildningsnämnden  
och socialnämndens verksamheter enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 197 Dnr KS 2016/225.042   
 
Prognos 3/2016 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Tredje prognosen för 2016 visar på ett positivt resultat på 45,437 Mnkr att  
jämföra med det ursprungligen budgeterade resultatet på 49,815 Mnkr. 
 
Beslutsunderlag 
• Delårsrapport 3/prognosbokslut 2016.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-11-08, § 406. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 198 Dnr KS 2016/495.042   
 
Fyrbodals kommunalförbunds delårsrapport 2016-06-30  
med revisionsberättelse 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Fyrbodals kommunalförbund har den 13 oktober 201 översänt delårsrapport  
för perioden 2016-01-01--06-30. 

Rapporten visar på ett underskott på 634 tkr för första halvåret 2016. Prognosen 
för helåret är beräknad på ett underskott på 1,1 Mnkr. Det förbättrade resultatet 
beror i huvudsak på minskade personalkostnader. 
 
Beslutsunderlag 

• Fyrbodals kommunalförbund, delårsrapport 2016-06-30 
• Revisorernas rapport och promemoria.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-11-08, § 407. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 199  
 
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: 

• Mottagande och etablering 
Administrative chefer redogör för aktuellt läge vad gäller mottagande och 
etablering av migranter. Ett projekt för etablering av högutbildade migranter via 
ett bemanningsföretag startar i dagarna. Möte med Arbetsförmedlingen planeras 
för att diskutera hantering av arbetssökande i kommunen. Inom kommunen 
finns idag inte en arbetsmarknad som kan ta emot alla nyanlända. Många som 
lämnar etableringen flyttar från kommunen. En ökning har skett av s.k. c/o-
adresser som Arbetsförmedlingen måste hantera. Risk finns att kostnaden för  
att försörjningsstödet kommer att öka. 

• Skola och utbildning 
Kultur- och utbildningschefen redovisar att ett trendbrott skett dvs. ingen 
konstant ökning av antalet elever till kommunens skolor. Välbehövligt för att 
komma ikapp i verksamheterna. Kommunen har fått bidrag till lönelyft för  
40 procent av lärarna. Fler sökande till utannonserade tjänster än tidigare. 

• Ensamkommande barn 
Socialchefen redovisar att kommunen idag har 49 asylsökande ensam-
kommande barn. Elva personer har varslats om uppsägning då ett av 
kommunens HVB-hem kommer att stängas. Förhoppningsvis kan de som  
varslas att erbjudas arbete inom andra kommunala verksamheter.  

• Socialtjänsten 
Socialchefen redovisar en ökning av kostnaden för försörjningsstödet med  
cirka 48 procent. Viktigt att arbeta med gruppen migranter så de kommer i 
arbete och får egna bostäder i kommunen. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 200 Dnr KS 2016/459.041   
 
Taxor och avgifter inom kultur- och utbildningsnämndens 
verksamhetsområde för 2017 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom kultur- och 
utbildningsnämndens verksamhetsområde för 2017 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och utbildningsnämndens förslag till taxor för nämndens 
verksamhetsområde för 2017 föreligger.   
 
Beslutsunderlag 

• Avgifter biblioteket 2017 
• Musikskoleavgifter 2017 
• Taxor och hyror Kulturbruket på Dal 2017 
• Hyror grundskola/gymnasium 2017 
• Avgift vid borttappat busskort 2017 
• Avgifter för tentamen 2017 
• Taxa för barnsomsorg 2017 
• Taxa för dagbarnvårdare 2017 
• Allmän förskola 2017 
• Taxa för skolbarnomsorg 2017 
• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2016-10-26, § 81.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-11-08, § 402. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom kultur- och 
utbildningsnämndens verksamhetsområde för 2017 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
 
 
   

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 201 Dnr KS 2016/459.041   
 
Taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhets- 
område för 2017 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom socialnämndens 
verksamhetsområde för 2017 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Socialnämndens förslag till taxor för nämndens verksamhetsområde för  
2016 föreligger.  
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde 2016. 
• Socialnämndens beslut 2016-09-21, § 68.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-11-08, § 404. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom socialnämndens 
verksamhetsområde för 2017 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 202 Dnr KS 2015/376.288   
 
Utökning av anslag för renovering av Tingshuset lokaler – 
omfördelning av 2016 och 2017 års investeringsbudgetar 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. godkänna en utökning av anslag för renovering av Tingshuset från tidigare 
beslutade 2,2 Mnkr till 4,8 Mnkr.  

2. finansiering sker genom en omfördelning inom 2016 och 2017 års investerings-
budgetar. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige biföll den 17 juni 2015 en motion om en genomgripande 
översyn och upprustning av Tingshusets lokaler och gav kommunstyrelsen i 
uppdrag att verkställa beslutet. 

Kommunfullmäktige beslutade den 24 februari 2016, § 20, att ge kommunchefen  
i uppdrag att upphandla de olika delarna av upprustningen av Tingshusets lokaler 
samt att omdisponera investeringsbudgeten för 2016 med 2,2 Mnkr. 

Fastighetschefen redogör för det pågående upprustningsarbetet och de behov  
av åtgärder som uppstått för att återskapa rummen i originalskick, byta ut  
elskåp och elledningar, belysning, ventilation och larm m.m. Dessa åtgärder  
medför ökade kostnader och ytterligare beslut om omdisponering/utökning av 
investeringsbudgeten för 2016. 

Arbetsutskottet gav den 27 september 2016, § 338, fastighetschefen i uppdrag  
att ta fram en ny kostnadskalkyl för upprustningen av Tingshuset. Redovisning  
ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 25 oktober 2016. 
 
Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadsförvaltningens kostnadskalkyl.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-10-25, § 372. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. godkänna en utökning av anslag för renovering av Tingshuset från tidigare 
beslutade 2,2 Mnkr till 4,8 Mnkr.  

2. finansiering sker genom en omfördelning inom 2016 och 2017 års investerings-
budgetar. 

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 203 Dnr KS 2016/519.046   
 
Ansökan om permutation av bestämmelser i Emma Olssons 
testamente 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ansöka  
hos Kammarkollegiet om permutation av Emma Olssons testamente.  

Kommunens yrkande för beslut: 

Meningen med denna text i testamentet tolkar vi som att man vill stötta en 
framtida byggnation av ålderdomshem. Eftersom man skriver att man inte vill 
stötta byggnation av pensionärshem så tolkar vi det som att man menar att man 
vill stötta byggnation av ett boende för äldre där det finns vårdpersonal. Med 
pensionärshem menas mindre radhuslägenheter där man förr bodde fast man 
klarade sig själv utan personal. Denna typ av boende används inte längre och  
dessa fastigheter har idag sålts av från kommunen. 

Idag motsvaras ålderdomshem av särskilt boende. Detta är inte möjligt att anlägga 
på en tomt som är 1 781 m2. Vårt förslag är att man upphäver denna text och 
möjliggör försäljning av marken till bostadsändamål. De intäkter som frigörs av 
denna försäljning föreslås att användas till nybyggnation av nytt särskilt boende 
som planeras att uppföras 2017 med cirka 45 lägenheter. 

Med denna ändring anpassas testamentets önskan till att passa in i dagens 
samhälle och på så sätt uppfylla testamentets vilja att bidra till att äldre skall få  
ett bra boende. 
 
Sammanfattning av ärendet 

I testamente från Emma Olsson till Melleruds Kommun återstår endast följande 
föreskrift: 

”Fastigheterna tomterna nr 1 och 16 i kvarteret Staren här i köpingen få icke 
försäljas utan skall användas till uppförande av ett ålderdomshem, men icke 
pensionärshem.” 

Resterande föreskrifter har upphört eller blivit permuterade vid tidigare tillfälle. 
 
Beslutsunderlag 

• Skrivelse från Kammarkollegiet 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 
• Karta över tomter.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-11-08, § 410. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ansöka  
hos Kammarkollegiet om permutation av Emma Olssons testamente och möjliggöra 
försäljning av denna mark till bostadsändamål.  

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Kommunens yrkande för beslut lyder: 

Meningen med denna text i testamentet tolkar vi som att man vill stötta en 
framtida byggnation av ålderdomshem. Eftersom man skriver att man inte vill 
stötta byggnation av pensionärshem så tolkar vi det som att man menar att man 
vill stötta byggnation av ett boende för äldre där det finns vårdpersonal. Med 
pensionärshem menas mindre radhuslägenheter där man förr bodde fast man 
klarade sig själv utan personal. Denna typ av boende används inte längre och dessa 
fastigheter har idag sålts av från kommunen. 

Idag motsvaras ålderdomshem av särskilt boende. Detta är inte möjligt att anlägga 
på en tomt som är 1 781 m2. Vårt förslag är att man upphäver denna text och 
möjliggör försäljning av marken till bostadsändamål. De intäkter som frigörs av 
denna försäljning föreslås att användas till nybyggnation av nytt särskilt boende 
som planeras att uppföras 2017 med cirka 45 lägenheter. 

Med denna ändring anpassas testamentets önskan till att passa in i dagens 
samhälle och på så sätt uppfylla testamentets vilja att bidra till att äldre skall få ett 
bra boende. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Kammarkollegiet 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 204 Dnr KS 2016/490.845   
 
Vita Sandars Camping - godkännande av investering i  
ny barnpool 

 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. Melleruds kommun godkänner en investering avseende en ny barnpool till ett 
belopp av 1 Mnkr (en miljon kronor). 

2. ge kommunchefen i uppdrag att teckna avtal utifrån redovisad slutredovisning  
av investeringen.  

3. 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 10 oktober 2016 ansökt om att kommunen 
godkänner en investering avseende en ny barnpool.  

Investeringskostnaden beräknas uppgå till 1 Mnkr. Begärd avskrivningstid är 20 år. 
 
Beslutsunderlag 

• Skrivelse från Vita Sandars Camping AB.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-10-25, § 370. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. Melleruds kommun godkänner en investering avseende en ny barnpool till ett 
belopp av 1 Mnkr (en miljon kronor). 

2. ge kommunchefen i uppdrag att teckna avtal utifrån redovisad slutredovisning  
av investeringen.  

3. 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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§ 205 Dnr KS 2015/608.286   
 
Information om byggnation av särskilt boende på Ängenäs  
i Mellerud 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 2 december 2015, § 223, att ge kommunchefen, 
socialchefen och samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram handlingar för  
att kunna ta beslut om byggnation av ett nytt särskilt boende med 45 platser. 
Underlaget ska vara klart, så att en upphandling är möjlig att genomföra från och 
med januari 2017 och med byggstart i augusti 2017. 

Kommunstyrelsen beslutade den 10 februari 2016, § 23, att ge byggnadsnämnden i 
uppdrag att ta fram en ny detaljplan för Ängenäs i Mellerud, kvarteren Jupiter och 
Mars, för att möjliggöra byggande av ett särskilt boende i området. Planen ska vara 
antagen senast den 31 december 2016.  

Arbetsgruppen har vid arbetsutskottets sammanträde den 25 oktober 2016 
presenterat en sammanställning av inkomna synpunkter från de politiska partierna 
över förslag på utformning av särskilt boende på Ängenäs. 

Arbetsutskottet beslutade den 25 oktober 2016, § 395, att ta upp ärendet för 
information vid kommunstyrelsens sammanträde den 9 november 2016. 
 
Beslutsunderlag 

• Sammanställning av politiska partiernas synpunkter. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Daniel Jensen (KD): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 206 Dnr KS 2014/619.003       
 
Tillgänglighets- och användbarhetsplan för Melleruds kommun 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. återremittera Tillgänglighets- och användbarhetsplanen för förtydligande  
enligt förd diskussion. 

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den  
22 november 2016. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden beslutade den 16 december 2014, § 113, att begära att 
kommunstyrelsen beslutar om att en revidering av den nu gällande 
handikappolitiska planen görs och att socialnämnden som facknämnd får uppdraget 
att genomföra revideringen och att kommunstyrelsen blir sammanhållande i det 
förvaltningsövergripande arbetet. 

Arbetsutskottet beslutade den 14 januari 2015, § 2, att ge kommunchefen i 
uppdrag att, tillsammans med ansvariga inom berörda förvaltningar, ta fram ett 
förslag till ny tillgänglighetsplan.  
 
Beslutsunderlag 

• Socialnämndens beslut 2014-12-16, § 113. 
• Nuvarande Handikappolitisk plan. 
• Arbetsutskottets beslut 2015-01-14, § 2. 
• Förslag Tillgänglighetsplan för Melleruds kommun. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.   
• Arbetsutskottets beslut 2016-10-25, § 384. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att  

1. återremittera Tillgänglighets- och användbarhetsplanen för förtydligande  
enligt förd diskussion. 

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den  
22 november 2016. 

 
Beslutsgång 

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

Verksamhetsutvecklaren 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 207 Dnr KS 2015/429.005   
 
Svar på motion om gratis Wifi i offentliga miljöer 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige bifaller motion om gratis Wifi i offentliga miljöer. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Gunnar Karlsson (C) och Jeanette Krafft (C) har den 12 augusti 2015 lämnat in en 
motion om att Melleruds kommun erbjuder gratis wifi-zoner på strategiska platser i 
kommunen som biblioteket, Medborgarkontoret och resecentrum. Detta för att öka 
servicen till besökare men även för invånare – för gammal som ung. 

Mot bakgrund av att ett projekt om gratis wifi på offentliga strategiska platser har 
initierats inom Kommunstyrelseförvaltningen har förvaltningen föreslagit att 
motionen bör anses som besvarad.  
 
Beslutsunderlag 

• Motion. 
• Kommunstyrelseförvaltningens förslag till motionssvar. 
• Arbetsutskottets beslut 2016-10-11, § 344. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Harald Ericson (M): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige bifaller motion om gratis Wifi i offentliga miljöer. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 208 Dnr KS 2016/273.271   
 
Svar på motion om framtida fördelning av kommunala 
bostäder 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige avslår motion om framtida fördelning av kommunala bostäder. 
 
Reservationer  

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

Ulf Rexefjord (SD), Morgan Mathiasson (SD) och Gert Lund (SD) föreslår i en 
motion att kommunfullmäktige beslutar att ge berörda tjänstemän i uppdrag att, 
utifrån Melleruds demografiska profil ta fram underlag för en lämplig procentsats 
och geografisk fördelning av det totala kommunala bostadsbeståndet som kan 
reserveras för våra svenskfödda medborgare samt former för det hela som är 
juridiskt funktionella. 

Av 2 kap. 12 § i diskrimineringslagen framgår att diskriminering är förbjuden för 
den som tillhandahåller bostäder till allmänheten. 

Ett system, enligt det författarna av motionen föreslår, riskerar därmed att gå  
emot gällande rätt varför motionen bör avslås. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion. 
• Kommunstyrelseförvaltningens förslag till motionssvar.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-10-11, § 345. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Gunnar Karlsson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige avslår motion om framtida fördelning av kommunala bostäder. 

Reine Hassel (SD): Kommunstyrelsen beslutar att återremittera motionen för 
fortsatt utredning. 
 
Beslutsgång 1 

Ordförande frågar på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde  
eller om ärendet ska återremitteras för fortsatt utredning och finner att  
kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller arbetsutskottets förslag. 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsen 2016-11-09 31
  
 
 
 
 
 

§ 209 Dnr KS 2016/413.512   
 
Svar på medborgarförslag om fartkamera på Österrådagatan  
i Mellerud 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslag om fartkamera på Österrådagatan i 
Mellerud.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Margareta Bohlin, Mellerud, föreslår i ett medborgarförslag att Melleruds kommun 
sätter upp en fartkamera på Österrådagatan i Mellerud för att dämpa hastigheten 
och förhindra olyckor. 

Kommunen har inte möjlighet att sätta upp en fartkamera som tar kort. Däremot 
har samhällsbyggnadsförvaltningen för avsikt att anlägga ett fartgupp i det berörda 
området för att dämpa hastigheten. Mot denna bakgrund bör medborgarförslaget 
avslås. 

 
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag. 
• Kommunstyrelseförvaltningens förslag till svar på medborgarförslaget.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-10-11, § 346.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslag om fartkamera på Österrådagatan  
i Mellerud.  
 
Beslutsgång 

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

Margareta Bohlin, Mellerud 
 
 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 210 Dnr KS 2016/370.334   
 
Svar på medborgarförslag om hundbadplatser på kommunens 
badplatser 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 

1. bifalla medborgarförslag om hundbadplats. 

2. ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att anlägga en hundbadplats,  
klar första halvåret 2017. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Magnus Törnqvist, Mellerud, föreslår i ett medborgarförslag att Melleruds kommun 
ordnar med en hundbadplats, gärna på flera befintliga badplatser. 

Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att anlägga en 
hundbadplats, klar första halvåret 2017. 
 
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag. 
• Underlag från Dalslands miljökontor. 
• Underlag från Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
• Kommunstyrelseförvaltningens förslag till svar på medborgarförslaget.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-10-11, § 347.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen beslutar att 

1. bifalla medborgarförslag om hundbadplats. 

2. ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att anlägga en hundbadplats,  
klar första halvåret 2017. 

 
Beslutsgång 

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

Magnus Törnqvist, Mellerud 
Samhällsbyggnadschefen 
Gatu- och parkchefen 
 

 
 

 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 211 Dnr KS 2016/341.733   
 
Svar på medborgarförslag om samlingspunkt med aktiviteter 
för pensionärer några dagar per vecka med ledare 
 
Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen anser medborgarförslag om samlingspunkt med aktiviteter  
för pensionärer några dagar per vecka med ledare som besvarat. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Anne-Marie Johnson, Mellerud, föreslår i ett medborgarförslag att Melleruds 
kommun ordnar en lokal med tillgång till kök som ska vara en samlingspunkt med 
aktiviteter för pensionärer några dagar per vecka med ledare. Exempel på 
aktiviteter kan vara lättgympa, olika spel, visning av film, bokcirkel m.m. 

Inom kommunens geografiska område finns bland annat två pensionärsföreningar, 
studieförbund och en idégrupp där kommunen deltar vid gruppens styrelsemöte. 
Härutöver arrangerar Melleruds kommun aktiviteter och viss hobbyverksamhet för 
boende i kommunens särskilda boenden. 

Frågan är vilket ansvar kommunen bör ta i frågan om aktiviteter? Kommunen bör 
inte konkurrera med den verksamhet som organisationer inom området redan 
bedriver. Mot denna bakgrund bör medborgarförslaget anses som besvarat.  
 
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag. 
• Underlag från Socialförvaltningen. 
• Kommunstyrelseförvaltningens förslag till svar på medborgarförslaget.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-10-11, § 348.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen anser medborgarförslag om samlingspunkt med aktiviteter för 
pensionärer några dagar per vecka med ledare som besvarat. 
 
Beslutsgång 

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

Anne-Marie Johnson, Mellerud 
 
 

 
 

 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 212 Dnr KS 2016/264.332   
 
Svar på medborgarförslag om handikappgungor i kommunens 
lekparker 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen anser medborgarförslag om handikappgungor som besvarat. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Frida Karlén, Mellerud, föreslår i ett medborgarförslag den 27 maj 2016, att 
Melleruds kommun ordnar handikappgungor i kommunens lekparker så att alla  
barn ska kunna leka där. 

Sedan september 2016 finns en gungsits för funktionshindrade på lekplatsen 
”Indiankullen” vid Algatan i Mellerud varför medborgarförslaget bör anses som 
besvarat. 
 
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag. 
• Underlag från Samhällsbyggnadsförvaltningen.  
• Kommunstyrelseförvaltningens förslag till svar på medborgarförslaget.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-10-11, § 349.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen anser medborgarförslag om handikappgungor som besvarat. 
 
Beslutsgång 

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

Frida Karlén, Mellerud 
 
 

 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 213 Dnr KS 2015/517.332   
 
Svar på medborgarförslag om göra om Herrgårdsparken i 
Håverud till en lekpark 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen anser medborgarförslag om att göra Herrgårdsparken i  
Håverud till en lekpark som besvarat. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Maria Ihrén, Håverud, har den 6 oktober 2015 lämnat in ett medborgarförslag om 
att göra Herrgårdsparken i Håverud till en lekpark för alla leklystna barn och vuxna.  

Melleruds kommun äger inte marken som i förslaget benämns som Herrgårds-
parken. Då kommunen för en dialog om ett eventuellt Leaderprojekt bör 
medborgarförslaget anses som besvarat.  
 
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag. 
• Kommunstyrelseförvaltningens förslag till svar på medborgarförslaget.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-10-11, § 350.  

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen anser medborgarförslag om att göra Herrgårdsparken i  
Håverud till en lekpark som besvarat. 
 
Beslutsgång 

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

Maria Ihrén, Håverud 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 214 Dnr KS 2016/505.003   
 
Dalslands miljö- och energiförbund – namnändring, 
förbundsordning och arbetsordning 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. upphäva och återta tidigare beslut om utträde ur Dalslandskommunernas 
kommunalförbund 2016-12-31. 

2. tillstyrka upprättat förslag till ny förbundsordning inklusive namnändring till 
Dalslands miljö- och energiförbund enligt föreliggande förslag. 

3. tillstyrka upprättat förslag till arbetsordning för direktionen för Dalslands miljö- 
och energiförbund enligt bilaga 1 till förbundsordningen.  

 
Reservationer  

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

Samtliga fem Dalslandskommuner har under hösten 2015 begärt utträde ur 
Dalslandskommunernas kommunalförbund från och med den 1 januari 2017. För 
flertalet kommuner var begäran om utträde ett sätt att markera att en förändring 
behövde göras och att skapa en handlingsfrihet inför detta. 

Förbundet fattade under 2015 ett inriktningsbeslut om förändring av samverkan 
enligt följande: 

• Kommunalförbundets operativa samverkansområde ska huvudsakligen vara 
inriktat på miljö- och energifrågor. 

• Kommunalförbundet ska vara en juridisk plattform för gemensamma avtal m.m. 

• Övriga samverkan i Dalsland ska ske via befintliga nätverk med 
erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling. 

Intentionerna är att kommunerna Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda och Mellerud 
kommer att återta begäran om utträde för förbundet medan Åmåls kommun 
kvarstår vid att lämna förbundet den 1 januari 2017. 

Med anledning av att antalet medlemskommuner blir färre, det politiska 
inriktningsbeslutet från 2015 samt återkommande synpunkter på att ledning och 
styrning av förbundet behöver förbättras har en utvecklingsprocess pågått under 
2016 som bland annat omfattat att se över ledning och styrning av förbundet. Som 
grund för detta har förslag till reviderad förbundsordning och arbetsordning tagits 
fram. Kommunernas fullmäktige ska besluta om förbundsordningen och 
arbetsordningen medan förbundsdirektionen beslutar om nytt reglemente för 
nämnden samt fastställer olika styrdokument. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 

• Utredarens tjänsteskrivelse med förslag till förbundsordning och arbetsordning. 
• Dalslandskommunernas kommunalförbunds direktions beslut 2016-10-27, § 53.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-11-08, § 416. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Daniel Jensen (KD): Kommunfullmäktige beslutar att 

1. upphäva och återta tidigare beslut om utträde ur Dalslandskommunernas 
kommunalförbund 2016-12-31. 

2. avslå upprättat förslag till ny förbundsordning inklusive namnändring till 
Dalslands miljö- och energiförbund enligt föreliggande förslag. 

3. avslå upprättat förslag till arbetsordning för direktionen för Dalslands miljö- och 
energiförbund enligt bilaga 1 till förbundsordningen.  

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

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. upphäva och återta tidigare beslut om utträde ur Dalslandskommunernas 
kommunalförbund 2016-12-31. 

2. tillstyrka upprättat förslag till ny förbundsordning inklusive namnändring till 
Dalslands miljö- och energiförbund enligt föreliggande förslag. 

3. tillstyrka upprättat förslag till arbetsordning för direktionen för Dalslands miljö- 
och energiförbund enligt bilaga 1 till förbundsordningen. 

 
Beslutsgång 

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 215 Dnr KS 2016/527.119   
 
Återkallande av uppdrag för Dalslandskommunernas 
kommunalförbunds direktion, Dalslands miljönämnd och 
förtroendevalda revisorer i Dalslandskommunernas 
kommunalförbund  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att återkalla samtliga uppdrag avseende 
Dalslandskommunernas kommunalförbunds direktion, Dalslands miljönämnd  
och förtroendevalda revisorer i Dalslandskommunernas kommunalförbund. 
 
Reservationer  

Daniel Jensen (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet  
En ny förbundsordning kommer att gälla från och med 2017-01-01 med färre 
medlemskommuner samt med en ny organisation och till vissa delar förändrad 
inriktning. Vid kontakter med Sveriges kommuner och landsting (SKL) har 
rekommendation lämnats att på grund av den nya förbundsordningen återkalla 
samtliga uppdrag i såväl förbundsdirektionen som miljönämnden och att nya val 
sker inför 2017 för resten av innevarande mandatperiod. 

Högsta förvaltningsdomstolen har genom två nya domar i mål om laglighets-
prövning tydliggjort var gränserna går för att återkalla samtliga uppdrag i en 
kommunal nämnd och i en kommunstyrelse. Grunderna för att återkalla uppdrag 
finns i 4 kap. 10 a) § i kommunallagen som i tillämpliga delar även gäller för 
kommunalförbund. 

Likaledes bör uppdraget för de förtroendevalda revisorerna återkallas och nyval 
göras. Förbundet ska ha fem revisorer som utses av kommunfullmäktige i Melleruds 
kommun. Varje medlemskommun lämnar förslag på en revisor. 
 
Beslutsunderlag 

• Utredarens tjänsteskrivelse med förslag till förbundsordning och arbetsordning. 
• Dalslandskommunernas kommunalförbunds direktions beslut 2016-10-27, § 54.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-11-08, § 417. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Daniel Jensen (KD): Kommunfullmäktige beslutar att inte återkalla samtliga 
uppdrag avseende Dalslandskommunernas kommunalförbunds direktion,  
Dalslands miljönämnd och förtroendevalda revisorer i Dalslandskommunernas 
kommunalförbund. 

  

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

Kommunfullmäktige beslutar att återkalla samtliga uppdrag avseende 
Dalslandskommunernas kommunalförbunds direktion, Dalslands miljönämnd  
och förtroendevalda revisorer i Dalslandskommunernas kommunalförbund. 
 
Beslutsgång 

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 216 Dnr KS 2016/485.041   
 
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds taxor 2017 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds taxor för 
myndighetsutövning och myndighetstillsyn för 2017 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har översänt förslag till taxor för 
myndighetsutövning och myndighetstillsyn för 2017. Taxorna ska fastställas  
av medlemskommunernas kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds taxor för 
myndighetsutövning och myndighetstillsyn för 2017.  

• Arbetsutskottets beslut 2016-10-25, § 386. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige fastställer Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds taxor för 
myndighetsutövning och myndighetstillsyn för 2017 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
 
 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 217 Dnr KS 2016/459.041   
 
Taxor och avgifter inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde för 2017 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde för 2017 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Förslag till taxor och avgifter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde  
för 2017 föreligger.  
 
Beslutsunderlag 

• Kopieringstaxa 2017 
• Taxa för uthyrning av utrustning till föreningar 2017 
• Taxor vid Rådahallen Sport och fritidscenter 2017 
• Fjärrvärmetaxa för 2017 
• Renhållningstaxa 2017 
• Taxa för Hunnebyns avfallsanläggning 2017 
• Taxa för slamtömning 2017 
• Taxa för snöröjning 2017 
• Taxa för lunch i kommunens restauranger 2017 
• Tomttaxa 2017 
• Taxor och avgifter för arrenden 2017 
• VA-taxa 2017 
• Torghandelstaxa 2017 
• Taxa för uteserveringar 2017 
• Taxor och avgifter i Sunnanå hamn 2017 
• Taxa för hyror och upplåtelsevillkor för kommunala lokaler 2017.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-10-25, § 388. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde för 2017 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 218 Dnr KS 2016/459.041   
 
Taxor och avgifter inom byggnadsnämndens 
verksamhetsområde för 2017 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom byggnadsnämndens 
verksamhetsområde för 2017 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Byggnadsnämndens förslag till taxor för nämndens verksamhetsområde för  
2017 föreligger.   
 
Beslutsunderlag 

• Taxa storformatskrivare m.m. 2017 
• Plan- och bygglovtaxa 2017 
• Byggnadsnämndens beslut 2016-10-26, §§ 185-186.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-11-08, § 413. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom byggnadsnämndens 
verksamhetsområde för 2017 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 219    
 
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 §§ 42-54/2016  
 
D 19 Markärenden  
19.1 Försäljning av mark § 1/2016  
 
H - MEDBORGARKONTORET  
 
H 24 Färdtjänstärenden  
24.1 Färdtjänst (Lagen om färdtjänst,  § 9/2016 

SFS 1997:736)  
 
H 27 Parkeringstillstånd   

27.1 Parkeringstillstånd §§ 25-29/2016 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av nedanstående delegeringsbeslut. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 220  
   
Anmälan 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

• Minnesanteckningar från Kommundialog med Hälso- och sjukvårdsnämnden 
2016-10-05. 

• Protokoll från Dalslands Miljönämnds möte den 29 september 2016.  

• Byggnadsnämnden beslutade den 28 september 2016, § 154, angående 
samrådsredogörelse för planprogram Östra Järn 1:73. Dnr KS 2016/326.214. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 26 oktober 2016, § 177, att bevilja  
strandskyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser  
strandskyddsdispens för rivning och nybyggnad av fritidshus och 
komplementbyggnad garage på fastigheten Högsbyn 3:35.  
Dnr 2016.272.226. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 221    
 
Rapporter 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden 
m.m: 

• Dalslands miljönämnd 
Ledamot i Dalslands miljönämnd lämnar en aktuell rapport. 

• Hopp miljömässa 
Lördag 12 november arrangeras en miljömässa i och utanför Kulturbruket  
på Dal/Dahlstiernska gymnasiet. 

• Modelljärnvägsmässa 
Lördag 12 november arrangeras en modelljärnvägsmässa i Dalsland Center  
i Håverud. 

• Ljusfest 
Lördag 12 november arrangeras en eld- och ljuskväll i Håverud och Upperud. 

• Vindbruksseminarium 
Tisdag 15 november anordnas ett vindbruksseminarium i Skållerudsrummet på 
kommunkontoret. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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