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§ 51    
 
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: 

• Kultur- och utbildningsnämndens verksamhet 
 100 asylelever i grundskolan och 50 asylelever i gymnasiet. Om- och 

tillbyggnationer pågår/planeras för att möta lokalbehovet. Tallåsen förskola 
öppnas i maj för på grund av kön på cirka 80 barn. Modul som ska inrymma en 
ny avdelning kommer att hyras och sättas upp i anslutning till Lundens förskola. 
Personalrekrytering pågår. Stor tryck även i Dals Rostock på grund att även 
asylboendet i Dalskog tillhör detta upptagningsområde. Statsbidrag har sökts för 
ökade barngrupper. Många elever på Dahlstiernska gymnasiet medför att lokaler 
i gamla brandstationen ska tas i anspråk inom kort. Stort intresse för den 
utannonserade rektorstjänsten för vuxenutbildningen.  

• Socialnämndens verksamhet 
Inga fler ensamkommande barn har kommit till kommunen den senaste 
månaden. Ärendehandläggningen för ensamkommande har flyttats till  
Bengtsfors kommun genom ett samordningsavtal. Behov av omplacering  
av barn har konstaterats och eventuella omflyttningar utreds. 15 procents 
ökning av antalet försörjningssökande flyktingar. Flera uppskrivningar i ålder 
bland ensamkommande barn. 
 

• Mottagningen av flyktingar 
Kommunen har tagit emot cirka 90 nya flyktingar som placerats eller valt att 
själva flytta till kommunen. I maj kommer Migrationsverket placera fyra som 
anvisats till kommunen. Totalt ska tio placeras under 2016. 

• Konferensen Vem f-n tar ansvar? 
Kommunchefen och administrative chefen rapporterar från konferensen i 
Stockholm den 4 april 2016 där Borlänge, Falköping, Lindesberg och Nässjö 
kommuner tillsammans med Sveriges Kommuner och landsting (SKL) anordnade 
konferensen med temat "Hållbart flyktingmottagande" för att får igång 
samverkan och nätverk för ett hållbart asyl- och flyktingmottagande och en 
interkulturell samhällsutveckling. Fokus på resurser bör läggas på barn och 
ungdomar för att få bäst resultat. 

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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§ 52 Dnr KS 2016/125.007   
 
Svar på revisionsrapporten Granskning av årsredovisning 
2015 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att vidta åtgärder utifrån 
revisorernas förbättrings- och utvecklingsförslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen pröva om kommunens 
räkenskaper är rättvisande samt bedöma om resultatet i årsbokslutet är förenligt 
med de mål fullmäktige beslutat.  

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Melleruds kommun har Kommunal 
sektor inom PWC granskat kommunens årsredovisning för räkenskapsåret 2015. 

Granskningen har utförts i syfte att pröva om årsbokslutet och årsredovisningen 
har upprättats i enlighet med gällande lagar och att god redovisningssed har följts. 

Revisorerna har lämnat synpunkter och rekommendationer till kommunstyrelsen  
i föreliggande missiv och rapport. 
 
Beslutsunderlag 

• Revisionsrapporten Granskning av årsredovisning 2015. 
• Ekonomichefens förslag till svar.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-03-22, § 101. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att vidta åtgärder utifrån 
revisorernas förbättrings- och utvecklingsförslag. 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

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

Kommunchefen  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 53 Dnr KS 2015/252.013   
 
Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 
(SoL) och lag om service till funktionshindrade (LSS) -  
kvartal 4/2015 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har enligt socialtjänstlagen och LSS skyldighet att kvartalsvis till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och kommunens revisorer rapportera 
gynnande biståndsbeslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. 
Även kommunfullmäktige ska informeras om dessa beslut. 

Socialnämnden hade under fjärde kvartalet 2015 ett gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre månader. Beslutet avsåg daglig verksamhet enligt LSS. 
Sökande har tackat nej till erbjudandet. 

Samtliga tidigare ej verkställda beslut är nu inrapporterade till IVO som verkställda. 
 
Beslutsunderlag 

• Socialnämndens beslut 2016-03-01, § 15, med tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-03-22, § 96. 
 
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 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsen 2016-04-05 6
  
 
 
 
 
 

§ 54 Dnr KS 2016/83.042   
 
Disponering av över- och underskott 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att inte tilläggsbudgetera för år 2016.  
 
Reservationer  

Pål Magnussen (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Efter genomförd bokslutsdialog föreligger förslag på att inget över-  
och underskott förs till 2016 års budget. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2016-03-10, § 95. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att inte tilläggsbudgetera för år 2016. 

Pål Magnussen (V): Kommunfullmäktige beslutar att kultur- och 
utbildningsnämnden får ta med sig 1,2 Mnkr. 
 
Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Pål Magnussens förslag och finner 
att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 55 Dnr KS 2016/151.002   
 
Bemyndigande att utfärda anvisningar på bank- och 
checkräkning – kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, med ändring av beslut den 2 december 2016,  
§ 209, 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 Ulrika Gustafsson  
Ekonom Elin Holm 
Ekonom Lena Francke 
 
Sammanfattning av ärendet 

För att säkerställa att det finns tillräckligt många behöriga personer som kan 
utfärda anvisningar på kommunens bank- och checkräkningar under semester-
perioder behöver gruppen utökas med samhällsbyggnadsförvaltningens ekonom. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2016-04-05, § 121. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen beslutar, med ändring av beslut den 2 december 2016,  
§ 209, att bemyndiga föreslagna personer att två i förening utfärda anvisningar  
på kommunens bank- och checkräkningar. 
 
Beslutsgång 

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

Dalslands Sparbank 
Samtliga berörda  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 56 Dnr KS 2016/118.349   
 
Svar på remiss angående Vattenfall Vattenkraft ABs ansökan 
om förordnande av nya strömfallsfastigheter för 
vattenkraftverk i Upperudsälven/Storån 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun har inga erinringar mot 
förordnande av nya strömfalls-fastigheter för vattenkraft i Håverud (Svankila 1:51) 
och i Upperud (Hökeliden 1:11). Melleruds kommun anser dock att kommunens 
ansökan om en sjöförlagd ledning på fastigheten Hökeliden 1:11 i Upperud ska 
säkerställas genom ett ledningsservitut. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Vattenfall Vattenkraft AB har ansökt om förordnande av nya strömfallsfastigheter 
för vattenkraft på flera platser i Västra Götaland, bl a i Håverud och Upperud. Som 
berörd kommun har Melleruds kommun rätt att lämna synpunkter. 

Varje fastighet ska utgöra en taxeringsenhet enligt svensk skattelagstiftning. 
Strömfallsfastighet är den fastighet till vilken rätten att utvinna elproduktion av 
vatten är kopplad, d.v.s. vattenrättslig rådighet. Till fastigheten hör vattenområde 
med vattenfall samt tomtmark för kraftverksbyggnader mm. Strömfallsfastigheten 
utgör därmed en taxeringsenhet. 

Ansökan omfattar fastigheterna Upperud 2:7 och Svankila 1:51 i Håverud samt 
Upperud 2:10 och Hökeliden 1:11 i Upperud. Melleruds kommun kan konstatera att 
Upperud 2:7 avregistrerades 2012 och ingår numera i Svankila 1:51. Även Upperud 
2:10 avregistrerades 2012 och ingår numera i Hökeliden 1:11. Lagfaren ägare för 
båda fastigheterna är Vattenfall Vattenkraft AB.  

Melleruds kommun bedömer att gällande detaljplaner/områdesbestämmelser i 
Håverud respektive Upperud inte motverkas av bildandet av strömfallsfastig-
heterna. 

Melleruds kommun vill däremot upplysa om att kommunen har lämnat in en 
ansökan om att lägga en sjöförlagd avloppsledning i fastigheten Hökeliden 1:11  
i Upperud, vilket bör beaktas. 
 
Beslutsunderlag: 

• Remisshandlingar. 
• Arbetsutskottets beslut 2016-04-05, § 121. 
 

  

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 har inga erinringar mot 
förordnande av nya strömfallsfastigheter för vattenkraft i Håverud (Svankila 1:51) 
och i Upperud (Hökeliden 1:11). Melleruds kommun anser dock att kommunens 
ansökan om en sjöförlagd ledning på fastigheten Hökeliden 1:11 i Upperud ska 
säkerställas genom ett ledningsservitut. 
 
Beslutsgång 

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

Vattenfall Vattenkraft AB 
VA-chefen 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 57 Dnr KS 2015/453.014   
 
Fiberutbyggnad inom Melleruds kommun 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen och tar upp ärendet till ny behandling 
vid kommunstyrelsens sammanträde den 11 maj 2016. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Melleruds kommuns mål för fast bredband är 

"Minst ett fiberbaserat bredbandsnät ska erbjuda anslutning till samtliga hushåll, 
företag och offentliga verksamheter, både i tätbebyggt och glesbyggt område". 

Kommunstyrelsen beslutade den 9 september 2015, § 152, att Melleruds kommun 
skulle ansöka hos Västra Götalandsregionen om bidrag till utbyggnad av fiber till 
telestationerna i Högstorp och Forsebol enligt föreliggande förslag. 

Västra Götalandsregionen beslutade den 25 november 2015 att bevilja kommunen 
2 693 078 kronor i stöd för utbyggnad av bredband. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens beslut 2015-09-09, § 152. 
• Västra Götalandsregionens beslut 2015-11-25 om beviljat bredbandsstöd. 
• Presentationen Fiber Mellerud.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-03-22, § 99. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen och tar upp ärendet till ny behandling 
vid kommunstyrelsens sammanträde den 11 maj 2016. 
 
Beslutsgång 

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

Administrative chefen 
Fiberlotsen 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 58 Dnr KS 2016/117.512   
 
Svar på remiss angående Åtgärder för systematisk anpassning 
av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun avstår från att lämna yttrande 
över remissen Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till 
vägarnas trafiksäkerhetsstandard då förslaget inte berör vägar inom kommunen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Trafikverket har den 3 mars 2016 översänt remissen Åtgärder för systematisk 
anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard.  

I remissen redovisas dels genomförda och planerade investeringar för höjda 
hastighetsgränser i fastställda planer – nationell plan och länsplanerna - för 
innevarande planperiod 2014-2025, dels förslag till hastighetsgräns-förändringar 
utan ombyggnad, omskyltningar, av befintliga vägsträckor. Förslagen har 
effektberäknats översiktligt avseende restid, trafiksäkerhet och koldioxid. 
Effekterna redovisas i remissunderlaget på nationell nivå och på länsnivå.  
Beräkningarna avser år 2025.  

Genomförandet av förslag till justerade hastighetsgränser genom omskyltning av 
befintliga vägsträckor föreslås i huvudsak ske vid tre tillfällen; 2016, 2019 och 
2023. Vissa av de justeringar som föreslås för år 2016 kommer i praktiken att 
genomföras under 2017. Justeringar av hastighetsgränser till följd av investeringar 
sker i samband med öppnandet för trafik (ÖFT) för respektive åtgärd vilket sker 
oberoende av huvudsakliga årtal för föreslagna omskyltningar av befintliga 
vägsträckor. De förslag som remitteras utgörs endast av de justeringar av 
hastighetsgränser som föreslås ske genom omskyltning av befintliga vägsträckor. 
Redovisningen av investeringar för höjda hastighetsgränser ska endast ses som 
information för att ge en helhetsbild av förändrade hastighetsgränser och 
effekterna av dessa. 

Sista dag för remissvar är den 1 juni 2016. 
 
Beslutsunderlag 

• Remiss. 
• Se remissmaterial på Trafikverkets webbplats – 

www.trafikverket.se/hastighetsremiss  
• Arbetsutskottets beslut 2016-03-22, § 107. 

 
  

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 avstår från att lämna yttrande 
över remissen Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till 
vägarnas trafiksäkerhetsstandard då förslaget inte berör vägar inom kommunen. 
 
Beslutsgång 

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

Trafikverket 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 59 Dnr KS 2016/126.109   
 
Prövning av jäv vid revision av kultur- och utbildnings-
nämnden 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att jäv inte längre föreligger för Stefan Hellman (MP) 
när det gäller  

1. ekonomisk revision av kultur- och utbildningsnämndens verksamhet från och 
med 2017. 

2. från och med kommunfullmäktiges beslut när det gäller övrig granskning av 
kultur- och utbildningsnämndens verksamhet.  

 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2016, § 102, att utse Stefan 
Hellman (MP) till revisor för kommunens räkenskaper för mandatperioden 2015-
2018 med undantag för kultur- och utbildningsnämndens verksamhet på grund av 
samboförhållande med nämndens ordförande Sarah Isgren. 

Sarah Isgren (MP) lämnade den 4 november 2015 in sin avsägelse av samtliga 
förtroendeuppdrag och kommunfullmäktige beslutade den 18 november 2015 att 
befria henne från samtliga uppdrag. 

Stefan Hellman (MP) har den 11 mars 2016 framfört önskemål om att kommun-
fullmäktige prövar om det jäv som hindrar honom från att revidera kultur- och 
utbildningsnämnden fortsatt föreligger. 

Stefan Hellman har till och med den 7 mars 2016 varit anställd inom kultur- och 
utbildningsförvaltningen. 
 
Beslutsunderlag 

• Skrivelse från Stefan Hellman.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-03-22, § 111. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att jäv inte längre föreligger för Stefan Hellman (MP) 
när det gäller  

1. ekonomisk revision av kultur- och utbildningsnämndens verksamhet från och 
med 2017. 

2. från och med kommunfullmäktiges beslut när det gäller övrig granskning av 
kultur- och utbildningsnämndens verksamhet.  

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 60 Dnr KS 2016/116.119   
 
Kompletteringsval av ny ersättare i kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2016-2018 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att till ny ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott 
2016-2018 utse Sofia Larsson (MP). 
 
Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att Patrick Allier (MP) den 22 februari 2016 avsagt sig 
förtroendeuppdraget som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott ska 
kommunstyrelsen utse en ny ersättare. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att till ny ersättare i 
kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-2018 utse Sofia Larsson (MP). 
 
Beslutsgång 

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

Sofia Larsson 
Administrativa enheten – löner 
Ansvarig Troman 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 61 Dnr KS 2016/116.119   
 
Kompletteringsval av ny ersättare i förhandlingsdelegationen 
2016-2018 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att till ny ersättare i förhandlingsdelegationen  
2016-2018 utse Sofia Larsson (MP). 
 
Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att Patrick Allier (MP) den 22 februari 2016 avsagt sig 
förtroendeuppdraget som ersättare i förhandlingsdelegationen ska kommun-
styrelsen utse en ny ersättare. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att till ny ersättare i 
förhandlingsdelegationen 2016-2018 utse Sofia Larsson (MP). 
 
Beslutsgång 

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

Sofia Larsson 
Administrativa enheten – löner 
Ansvarig Troman 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 62    
 
Redovisning av obesvarade motioner 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och beslutar att beredningen ska 
fortsätta. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, § 29, ska kommunstyrelsen årligen vid 
fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa de motioner som 
inte har beretts färdigt. Enligt kommunallagen 5 kapitlet 33 § bör motion beredas 
så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väckts. Om 
beredningen inte kan avslutas inom denna tid, får fullmäktige avskriva motionen 
från vidare handläggning. 
 
Följande motioner anmäls som obesvarade: 
 

Dnr/Inkom Motion Avsändare Status 

KS 2014/289 
2014-06-19 

Motion om avgiftsfri 
sopinlämning på 
Hunnebyn. 

Tony Johansson 
Sarah Isgren 
 (MP) 

Påbörjad. 

KS 2015/301 
2015-05-25 

Motion om att utreda 
migrationens 
ekonomiska effekter 
för Melleruds kommun. 

Ulf Rexefjord  
(SD) 

Påbörjad. 

KS 2015/372 
2015-06-25 

Motion om att göra 
Mellerud till en 
attraktiv arbetsgivare. 

Pål Magnussen  
(V) 

Väntar på svar 
från t.f. personal- 
chefen. 

KS 2015/429 
2015-08-12 

Motion angående 
gratis Wifi i offentliga 
miljöer. 

Gunnar Karlsson 
Jeanette Krafft  
(C) 

Väntar på svar 
från administrative 
chefen. 

KS 2015/513 
2015-10-06 

Motion om att 
Melleruds kommun 
köper in ett turisttåg 

Anette Levin 
(L) 

Ej påbörjad. 

KS 2015/529 
2015-10-15 

Motion om att elever i 
gymnasiet som full-
följer sin gymnasie-
utbildning och har 
godkända betyg i alla 
ämnen får sin dator/ 
platta 

Ulf Rexefjord  
(SD) 

Påbörjad. 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Dnr/Inkom Motion Avsändare Status 

KS 2016/11 
2016-01-12 

Motion om att ge 
kommunens arbets-
lösa möjlighet till 
projektarbete för att 
integrera våra 
nyanlända 

Anette Levin 
(L) 

Väntar på svar 
från administrative 
chefen. 

KS 2016/14 
2016-01-13 

Motion om webb-
sändningar från 
kommunfullmäktiges 
sammanträden 

Daniel Jensen 
(KD) 

Väntar på svar 
från administrative 
chefen. 

KS 2016/20 
2016-01-14 

Motion om 
arbetskläder till 
anställda inom 
Melleruds kommun 

Gert Lund 
(SD) 

Ej påbörjad. 

 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2016-03-22, § 113. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och beslutar att beredningen ska 
fortsätta. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 63        
 
Redovisning av obesvarade medborgarförslag 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktiges ordförande tillsammans med kommunchef kan, utan föregående 
beredning, överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. I 
de fall ärendet är principiellt eller av större vikt för kommunen får beslutanderätt 
inte överlåtas (se KL 3 kap § 9) Om beslutanderätten överlåts ska förslagsställaren 
underrättas om vilken nämnd som kommer att handlägga ärendet.  
 
Medborgarförslag ska beredas så att beslut kan fattas inom ett år från det förslaget 
väcktes.  
 
Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa de medborgarförslag som 
kommunstyrelsen och nämnderna inte har berett färdigt. Redovisningen ska göras 
på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 
 
Följande medborgarförslag anmäls som obesvarade: 
 

Dnr/Inkom Medborgarförslag Avsändare Status 

KS 2014/443 
2014-09-30 

Medborgarförslag om 
att kommunen under-
söker möjligheten och 
behovet av företags-
hotell. 

Anders Ljungqvist, 
Dals Rostock 

Påbörjad. 

KS 2015/517 
2015-10-07 

Medborgarförslag om 
göra om Herrgårds-
parken i Håverud till 
en lekpark 

Maria Ihrén, 
Håverud 

Påbörjad. 

KS 2016/40 
2016-01-18 

Medborgarförslag om 
anläggande av 
parkering mellan 
brandstationen och 
Storgatan 

Bertil Landegren, 
Mellerud 

Påbörjad. 

KS 2016/52 
2016-01-27 

Medborgarförslag om 
att kommunen startar 
Returen 

Britt Johansson, 
Mellerud 

Påbörjad. 

KS 2016/72 
2016-02-10 

Medborgarförslag om 
belysning på 
gångbanan mellan 
Torpgatan och 
Havregatan 

Ann-Marie Ericsson, 
Mellerud 

Påbörjad. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Dnr/Inkom Medborgarförslag Avsändare Status 

KS 2016/73 
2016-02-10 

Medborgarförslag om 
två lyktstolpar/ljus-
punkter på Bergsliden 
i Dals Rostock 

Rune Fredriksson, 
Dals Rostock 

Påbörjad. 

KS 2016/74 
2016-02-10 

Medborgarförslag om 
röjning runt utsikts-
plats i Dals Rostock 

Rune Fredriksson, 
Dals Rostock 

Påbörjad. 

KS 2016/115 
2016-03-02 

Medborgarförslag om 
en rondell (cirkula-
tionsplats) vid kors-
ningen Viaduktgatan - 
Odengatan 

Göran Bohlin, 
Mellerud 

Påbörjad. 

 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2016-03-22, § 114. 
 
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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§ 64         
 
Redovisning av besvarade medborgarförslag 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Fullmäktiges ordförande tillsammans med kommunchef kan, utan föregående 
beredning, överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet.  
I de fall ärendet är principiellt eller av större vikt för kommunen får beslutanderätt 
inte överlåtas (se KL 3 kap § 9) Om beslutanderätten överlåts ska förslagsställaren 
underrättas om vilken nämnd som kommer att handlägga ärendet.  
 
Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa besvarade medborgarförslag.  
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och 
oktober. 
 

Medborgarförslag/ingiven av Inkom Beslut 

KS 2015/4 

Medborgarförslag om introduktion 
och presentation av nyanställda 
samt att visa uppskattning under 
anställningstiden. 

2015-01-02 Kommunstyrelsen 
beslutade den 9 mars 
2016 att bifalla 
medborgarförslaget. 

KS 2015/18 

Medborgarförslag om en passage 
från Melleruds Järnvägsstation till 
Österråda/Magasinsgatan. 

2015-01-13 Kommunstyrelsen 
beslutade den 2 decem-
ber 2015 att avslå 
medborgarförslaget. 

KS 2015/111 

Medborgarförslag om att göra i 
ordning stationsområdet i  
Dals Rostock. 

2015-02-26 Kommunstyrelsen 
beslutade den 2 decem-
ber 2015 att anse med-
borgarförslaget besvarat. 

KS 2015/312 

Medborgarförslag om ny 
skateboardramp i Mellerud. 

2015-05-28 Kommunstyrelsen 
beslutade den 2 decem-
ber 2015 att anse med-
borgarförslaget besvarat. 

KS 2015/451 

Medborgarförslag om rivning av 
fastigheter i kvarteret Kronan  
och byggande av parkeringsplatser. 

2015-08-26 Kommunstyrelsen 
beslutade den 9 mars 
2016 att avslå 
medborgarförslaget. 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Medborgarförslag/ingiven av Inkom Beslut 

KS 2015/518 

Medborgarförslag om att sätta upp 
trafikspegel i korsningen Storgatan-P 
D Lundgrensgatan i Mellerud 

2015-10-07 Kommunstyrelsen 
beslutade den 9 mars 
2016 att avslå 
medborgarförslaget. 

KS 2015/648 

Medborgarförslag om gatubelysning 
Sunnanå Marknadsplats – Sunnanå 
Hamn 

2015-12-15 Kommunstyrelsen 
beslutade den 9 mars 
2016 att avslå 
medborgarförslaget. 

KS 2015/667 

Medborgarförslag om nedläggning av 
kvällsdagis 

2015-12-28 Kultur- och utbildnings-
nämnden beslutade den 
27 januari 2015 att anse 
medborgarförslaget 
besvarat. 

 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2016-03-22, § 115. 
 
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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§ 65   Dnr KS 2016/134.805 
 
Riktlinjer för extra bidrag till föreningar som arbetar med 
integration 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa riktlinjer för extra bidrag till föreningar  
som arbetar med integration enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 24 februari 2016, § 19, att av det extra 
statsbidraget på 30,7 mnkr som kommunen fått avsätta 500 tkr till extra 
föreningsbidrag under 2016 till föreningar som arbetar med integration. 

Arbetsutskottet beslutade den 22 mars 2016, § 108, att ge kommunchefen i 
uppdrag att ta fram förslag till riktlinjer för extra föreningsbidrag till föreningar  
som arbetar med integration. Redovisning av uppdraget ska ske vid arbets-
utskottets sammanträde den 5 april 2016. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till riktlinjer. 
• Arbetsutskottets beslut 2016-04-05, § 128. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa riktlinjer för extra bidrag till föreningar  
som arbetar med integration enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

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

Kommunchefen  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 66    
 
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 §§ 3-6/2016 
 
D 20 Lokala trafikföreskrifter m.m.  
20.2 Parkeringstillstånd §§ 1-2/2016 
 
H - MEDBORGARKONTORET  
 
H 24 Färdtjänstärenden  
24.1 Färdtjänst (Lagen om färdtjänst, SFS 1997:736) §§ 1-2/2016  
 
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. 
 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 67    
 
Anmälan 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

• Finansiell rapport per 2016-02-29. Dnr KS 2016/81.042 

• Protokoll från Samordningsförbundet Vänersborg/Melleruds sammanträde  
2016-03-17. 

• Protokoll från Dalslands miljönämnds sammanträde 2016-03-17. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 23 mars 2016, § 29, att bevilja strand-
skyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens 
för ersättning och förlängning av befintlig brygga på fastigheten Bräckan 1:9.  
Dnr 2016.4.226. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 23 mars 2016, § 30, att bevilja strand-
skyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskydds-
dispens för nybyggnad av komplementbyggnad (carport) på fastigheten 
Bolstads-Torp 1:48. Dnr 2016.59.226. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 23 mars 2016, § 31, att bevilja strand-
skyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskydds-
dispens för nybyggnad av förrådsbyggnad på fastigheterna Östebo 1:27  
och 1:75. Dnr 2016.63.226. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 23 mars 2016, § 32, att bevilja strand-
skyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskydds-
dispens för nybyggnad komplementbyggnad (lusthus) på fastigheten Ryr 1:34. 
Dnr 2016.65.226. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 23 mars 2016, § 33, att bevilja strand-
skyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskydds-
dispens för underhållsröjning längs kraftledningsgata på fastigheterna  
Dalskogs-Berga 1:6 m.fl. Dnr 2016.61.226. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 23 mars 2016, § 43, att bevilja strand-
skyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskydds-
dispens för nybyggnad av enbostadshus med altan samt etablering av tomtplats 
på fastigheten Östra Järn 1:73. Dnr 2016.75.226. 

 
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. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 68    
 
Aktuella frågor 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Dalslandskommunernas kommunalförbund 
Samtliga medlemskommuner har tagit beslut om vilka samverkansområden  
de prioriterar. Ärendet kommer att behandlas vid kommande direktionsmöte. 

• Fyrbodals kommunalförbund 
Ny förbundsdirektör har börjat. En översyn och analys av förbundets framtida 
verksamhet genomförs. Beslut kommer att tas under hösten 2016. 

• Västerråda 
Beslut om byggnation kommer att tas av Melleruds Handel AB under april 2016. 

• Nuntorps naturbruksskolas framtida verksamhet 
Kultur- och utbildningsnämnden har fått en ansökan från Dalslands 
Naturbruksgymnasium AB på remiss från Skolinspektion som ska besvaras 
senast den 12 maj 2016. 
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§ 69    
 
Rapporter 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden 
m.m: 

• Dalslands miljönämnden 
Nämndens behandling av ansökan om bergtäkt på fastigheterna Gatan 1:4,  
1:6 och 1:16 i Melleruds kommun 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 


