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§ 121    
 
Presentation av ny HR-chef 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Maria Kristiansson, Uddevalla, som började som HR-chef den 1 augusti 2016, 
presenterar sig och sin bakgrund. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 122 Dnr KS 2016/280.002   
 
Delegering av föreläggande och sanktionsmöjligheter enligt 
20 § tobakslagen samt medel för att finansiera de utökade 
uppdragen 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ge socialnämnden delegeringsrätt att ta beslut 
enligt 20 § tobakslagen, i fråga om föreläggande och sanktionsmöjligheter.  
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tillskjuta medel för att finansiera de utökade 
uppdragen som ålagts kommunen om 30 tkr.  
 
Jäv 

På grund av jäv deltar inte Jeanette Krafft (C) i handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har under sina två senaste tillsynsbesök 
påpekat bristen av tillsyn när det gäller rökfria skolgårdar. Vid senaste tillsynen 
föreslogs att tillsynen skulle läggas på tillsynspersonalen för tobaks- och 
folkölsförsäljning. Det har också från Folkhälsomyndigheten ålagts kommunerna att 
genomföra kontrollköp i butiker och serveringslokaler som säljer tobak. Det har inte 
tilldelats några medel för detta från statsmakterna.  

Enligt tobakslagen finns det möjlighet att besluta om åtgärd om det vid tillsyn 
enligt tobakslagen visar sig att lagen inte följs. Vid en konferens om rökfria 
skolgårdar har länsstyrelsen informerat om hur vi, med uppdraget som 
tillsynspersonal, bör agera när det gäller att förelägga om förbud eller sanktioner i 
form av vite.  

Enligt tobakslagen gäller att:  

20 § Folkhälsomyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som  

behövs för att bestämmelserna i 9, 10, 11 och 16–18 §§ eller med stöd av dem 
meddelade föreskrifter ska följas.  

En tillsynsmyndighet som anges i 19 a § får i sin tillsynsverksamhet meddela de 
förelägganden eller förbud som behövs för att lagen eller en föreskrift som har 
meddelats med stöd av lagen ska följas.  

I beslut om föreläggande eller förbud får tillsynsmyndigheten sätta ut vite.  

Vitet får inte förvandlas.  
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden beslutade den 31 maj 2016, § 41, att föreslå att kommun-
fullmäktige  

1. ger socialnämnden delegeringsrätt att ta beslut enligt 20 § tobakslagen, i fråga 
om föreläggande och sanktionsmöjligheter.  

2. tillskjuter medel för att finansiera de utökade uppdragen som ålagts kommunen 
om 30 tkr.  

 
Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse 2016-05-20. 
• Socialnämndens beslut 2016-05-31, § 41. 
• Arbetsutskottets beslut 2016-06-21, § 231. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att ge socialnämnden delegeringsrätt att ta beslut 
enligt 20 § tobakslagen, i fråga om föreläggande och sanktionsmöjligheter.  

Kommunstyrelsen beslutar att tillskjuta medel för att finansiera de utökade 
uppdragen som ålagts kommunen om 30 tkr.  
 
Beslutsgång 

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

Socialnämnden 
Ekonomichefen 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 123 Dnr KS 2016/330.102   
 
Bemyndigande att kontrasignera handlingar, revidering 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens reglemente,  
§ 46, bemyndiga följande tjänstemän att kontrasignera handlingar inom  
kommunstyrelsens förvaltningsområde: 

Kommunchef Ingmar Johansson 
Ekonomichef Björn Lindquist 
HR-chef Maria Kristiansson 
Samhällsbyggnadschef Magnus Olsson 
 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt § 46 i kommunstyrelsens reglemente ska skrivelser, avtal och andra 
handlingar på kommunstyrelsens vägnar undertecknas av ordföranden och 
kontrasigneras av anställd som kommunstyrelsen bestämmer. Vid förfall för 
ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som 
styrelsen utser.  

Med anledning av att Maria Kristiansson tillträdde befattningen som HR-chef  
den 1 augusti 2016 finns behov av justering av kommunstyrelsens beslut  
avseende kontrasignering av handlingar. 

 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2016-08-16, § 265. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens reglemente,  
§ 46, bemyndiga följande tjänstemän att kontrasignera handlingar inom  
kommunstyrelsens förvaltningsområde: 

Kommunchef Ingmar Johansson 
Ekonomichef Björn Lindquist 
HR-chef Maria Kristiansson 
Samhällsbyggnadschef Magnus Olsson 
 
Beslutsgång 

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

Kommunchefen  
Ekonomichefen  
HR-chefen  
Samhällsbyggnadschefen 
KFS  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 124    
 
Aktuella frågor 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Dalslandskommunernas kommunalförbund 
Kommunchefen rapporterar från möte den 12 augusti 2016 med 
kommunstyrelseordföranden, kommunchefer och Dalslands miljökontors chef  
om avvecklingen av kommunalförbundet, ansvarsfördelning av arbetsuppgifter, 
framtida stationering av Dalslands miljökontor, organisationsfrågor m.m.  

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 125    
 
Aktuella asyl-, flykting- och integrationsfrågor 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

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

• Arbetsmarknadsenheten 
Kommunchefen redovisar statistik för etablering m.m. Ingen avmattning i 
mottagandet. Den statliga fördelningen för 2016 av kommunanvisningar är  
tio personer.  Fyra har kommit och sex återstår. Under hösten kommer 
högskolestudenter att få praktikantanställningar med uppgift att stödja de 
nyanlända och därigenom avlasta medborgarkontoret m.fl. 

• Socialförvaltningen 
Idag finns 21 ensamkommande i kommunens två boenden och nio i lägenheter. 
Vid årsskiftet beräknas det finnas 15 på boendet Spera. Blåklinten kan då 
byggas om och användas till annat boende. Behov finns att anpassa personal-
styrkan efter de förändrade förutsättningarna. Nuvarande avtal med 
Migrationsverket fram till mars 2017 gäller för 53 platser. Staten kommer nu att 
minska ersättningsnivån vilket får ekonomiska konsekvenser för kommunerna. 
Kostnaderna för försörjningsstöd har ökat jämfört med motsvarande period  
förra året. 

• Kultur- och utbildningsförvaltningen 
Fler som får uppehållstillstånd. Fler elever på SFI. För att få mer struktur 
kommer SFI-utbildningen att tidsbestämmas. Inte samma ökning av elever på 
högstadiet och gymnasiet på grund av minskning av ensamkommande. Oklart 
om utflyttningen från boendet på Kroppefjäll kommer att medföra minskning av 
elever i skolan. Utökning av lokaler och omflyttningar för att möta behoven. 
Högt tryck på förskoleplatser i hela kommunen. Utmaningen för hela 
skolverksamheten är att hitta personal.  

• Befolkningsökning 
Befolkningstalet för Melleruds kommun november 2015 var 9 127. Den sista juli 
2016 var den siffran 9228 invånare.    

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 126 Dnr KS 2015/101.041   
 
Tilläggsbudgetering med anledning av extra statsbidrag 2016  
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att tilläggsbudgetera för år 2016 enligt 
kommunfullmäktiges beslut den 24 februari 2016, § 19: 

1.  20 130 tkr Ny- och ombyggnationer Utökad investeringsbudget 

2.  700 tkr Belysning av gång- och cykelväg 
runt golfbanan 

Utökad investeringsbudget 

3.  500 tkr Föreningsbidrag för föreningar  
som arbetar med integration 

Utökad driftsbudget för 
kommunstyrelsen 

4.  800 tkr Framtagning av detaljplaner Utökad driftsbudget för 
kommunstyrelsen 

5.  8 570 tkr Förstärkning av etableringsbidraget Reserveras för kommande 
kostnader för flykting-
verksamheten.  

 
Sammanfattning av ärendet 

För att tillfredsställa externa intressenter krävs att kommunen hanterar det extra 
statsbidraget med anledning av kommunens flyktingmottagande på ett enhetligt 
sätt. 

Kommunen har fått direktiv om hur det extra statsbidraget på 30,7 mkr 
redovisningsmässigt ska hanteras, det finns många intressenter, regeringen, SCB, 
SKL, RKR, media m.fl. som vill följa hur detta extra statsbidrag används. Bidraget 
ska redovisas som ett extra generellt statsbidrag på kto 8290. Konsekvensen av 
detta är att det blir ett överskott jämfört med den statsbidragsbudget som är lagd.  

Kommunfullmäktige har beslutat vad utrymmet ska användas till. Det är därför 
lämpligt att anpassa kommunens budget till detta.  

Konsekvensen av detta blir att kommunens resultat förbättras med 20 130 + 700 + 
8 570 = 29 400 tkr. 500 + 800 = 1 300 tkr används i 2016 års driftsbudget. 8 570 
tkr överförs vid behov till kommunens driftsbudget för att täcka kostnader inom 
flyktingverksamheten, inte säkert att hela beloppet förbrukas under 2016. 

Flyktingverksamheten har blivit en av kommunens större verksamheter, både skola 
och socialtjänst har påverkats kraftigt. Finansieringen sker på olika sätt, förskotts 
bidrag, bidrag som eftersöks, utökade statsbidrag. En tydlig redovisning av 
verksamhets konsekvenser och hanteringen av kostnader och intäkter för 
flyktingverksamheten kommer att göras i samband med kommande delårsbokslut. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag  

• Ekonomichefens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-06-21, § 235. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att tilläggsbudgetera för år 2016 enligt 
kommunfullmäktiges beslut den 24 februari 2016, § 19: 

1.  20 130 tkr Ny- och ombyggnationer Utökad investeringsbudget 

2.  700 tkr Belysning av gång- och cykelväg 
runt golfbanan 

Utökad investeringsbudget 

3.  500 tkr Föreningsbidrag för föreningar  
som arbetar med integration 

Utökad driftsbudget för 
kommunstyrelsen 

4.  800 tkr Framtagning av detaljplaner Utökad driftsbudget för 
kommunstyrelsen 

5.  8 570 tkr Förstärkning av etableringsbidraget Reserveras för kommande 
kostnader för flykting-
verksamheten.  

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsen 2016-08-16 11
  
 
 
 
 
 

§ 127 Dnr KS 2016/84.041   
 
Budget för Dalslands miljönämnd 2017 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun beviljar Dalslands miljönämnd  
en ökning av kommunbidraget med 3 procent. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Dalslands miljönämnd beslutade den 17 mars 2016, § 22 att för verksamhetsåret 
2017 äska en ökning av kommunbidragen med 3,4 procent. Miljönämnden bör 
också ges utrymmen att ianspråkta cirka 100 tkr av innestående kapital för att 
möjliggöra behovet av extra handläggarresurser under 2017. 

Direktionen för Dalslandskommunernas kommunalförbund beslutade den 29 april 
2016, § 21, att förslaget ska utgöra utgångspunkt för 2017 års budgetram och att 
kommuner har att ta ställning innan maj månads utgång. 
 
Beslutsunderlag 

• Dalslands miljönämnds beslut 2016-03-17, § 22. 
• Dalslandskommunernas kommunalförbunds beslut 2016-04-29, § 21.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-06-21, § 236. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun beviljar Dalslands miljönämnd  
en ökning av kommunbidraget med 3 procent. 
 
Beslutsgång 

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

Dalslands Miljönämnd 
Ekonomichefen 

 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 128 Dnr KS 2016/259.049   
 

Svar på förfrågan från Kommuninvest om extra medlemsinsats 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun ökar insatskapitalet 
(medlemsinsats) i Kommuninvest Ekonomisk förening till 75 procent av den högsta 
nivån på 900 kronor per invånare under 2016 och följer därmed beslutad tidsplan. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Melleruds kommun har som medlem i Kommuninvest påtagit sig delansvar för  
att bygga upp Kommuninvest egna kapital till en nivå som uppfyller kravet på 
finansinstitut senast år 2018. 

Kommuninvest erbjuder Melleruds kommun en möjlighet att förtidsinbetala sin 
andel.  
 
Beslutsunderlag 

• Kommuninvests förfrågan. 
• Ekonomichefens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-06-21, § 237. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun ökar insatskapitalet 
(medlemsinsats) i Kommuninvest Ekonomisk förening till 75 procent av den högsta 
nivån på 900 kronor per invånare under 2016 och följer därmed beslutad tidsplan. 
 
Beslutsgång 

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

Kommuninvest 
Ekonomichefen 

 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 129 Dnr KS 2016/169.828   
 
BK Håvåsens ansökan om bidrag till renovering av 
bowlingmaskiner 
 
Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. Melleruds kommun avsätter medel till renovering av fem bowlingmaskiner.  

2. finansiering sker inom 2016 års investeringsbudget och höjning av 
hyreskostnaderna för BK Håvåsen. 

 
Sammanfattning av ärendet 

BK Håvåsen den 5 april 2016 ansökt om bidrag från Melleruds kommun  
425 tkr till renovering av fem bowlingmaskiner/banor. 

Arbetsutskottet beslutade den 19 april 2016, § 147, att ge kommunchefen i 
uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsutvecklaren ta kontakt med  
BK Håvåsen för diskussioner kring ansökan.  

Arbetsutskottet gav den 7 juni 2016, § 223, kommunchefen i uppdrag att fortsätta 
beredningen av ärendet. Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets 
sammanträde den 21 juni 2016. 
 
Beslutsunderlag 

• Ansökan från BK Håvåsen. 
• Arbetsutskottets beslut 2016-04-19, § 146.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-06-21, § 240. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. Melleruds kommun avsätter medel till renovering av fem bowlingmaskiner.  

2. finansiering sker inom 2016 års investeringsbudget och höjning av 
hyreskostnaderna för BK Håvåsen. 

 
Beslutsgång 

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

BK Håvåsen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
Ekonomichefen 

 
 
  
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 130    
 
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: 
 
A - ALLMÄNNA ÄRENDEN  
 
A 2 Brådskande ärenden  
2.1 Brådskande ärenden §§ 1-2/2016 
 
B - PERSONALÄRENDEN  
 
B 4 Tillsvidareanställningar  
4.6 Tillsvidareanställning övrig personal § 2/2016 
 
B 6 Anställnings upphörande 
6.1 Uppsägning § 2/2016 
 
C – EKONOMIADMINISTRATIVA ÄRENDEN 
 
C 16 Ekonomiärenden 
16.3 Lån och placeringar § 1/2016 
 
D - SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
 
D 18 Samhällsbyggnadsförvaltningens taxe- och bidragsärenden 
18.4 Bostadsanpassningsbidrag §§ 17-35   
 
D 20 Lokala trafikföreskrifter m.m.  
20.2 Parkeringstillstånd §§ 3-9/2016   
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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H - MEDBORGARKONTORET  
 
H 24 Färdtjänstärenden  
24.1 Färdtjänst (Lagen om färdtjänst,  §§ 5-7/2016 
SFS 1997:736)  
 
H 27 Parkeringstillstånd   
27.1 Parkeringstillstånd §§ 10-16/2016  

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 131    
 
Anmälan 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

• Protokoll från Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud möte den  
16 maj 2016. 

• Finansiell rapport per 2016-05-31. Dnr KS 2016/81.042 
• Protokoll från Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud möte den  

17 juni 2016. 
• Protokoll från Dalslands Miljönämnds möte den 22 juni 2016. (2 protokoll) 
• Byggnadsnämnden beslutade den 22 juni 2016, § 116, att bevilja strand-

skyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskydds-
dispens för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Svankila 1:43.  
Dnr 2016.177.226. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 22 juni 2016, § 117, att bevilja strand-
skyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskydds-
dispens för flytt och ersättning av bryggor samt ersättning av byggnad (sjöbod) 
innehållande bastu, tvättstuga, gäststuga och förråd på fastigheten  
Svankila 1:43. Dnr 2016.186.226. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 22 juni 2016, § 118, att bevilja strand-
skyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskydds-
dispens för kabeldragning i mark på fastigheten Bråna 4:3. Dnr 2016.185.226. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 22 juni 2016, § 119, att bevilja strand-
skyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskydds-
dispens för nybyggnad av gäststuga på fastigheten Kabbo 1:49. 
Dnr 2016.184.226. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 22 juni 2016, § 120, att bevilja strand-
skyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskydds-
dispens för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Östergården 1:8.  
Dnr 2016.188.226. 

• Finansiell rapport per 2016-06-30. Dnr KS 2016/81.042  
• Finansiell rapport per 2016-07-31. Dnr KS 2016/81.042 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 132    
 
Rapporter 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden 
m.m: 

• Bergtäkt i Kräppersud 
Sökande har överklagat länsstyrelsens avslagsbeslut till högre instans. 
Kommunen kommer att beredas möjlighet att yttra sig över överklagan. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 133 Dnr KS 2016/226.110   
 
Svar på remiss av förslag till valkretsindelning 
 
Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen tillstyrker regionstyrelsens förslag till beslut om motsvarande 
valkretsindelning för val till regionfullmäktige som den indelning i valkretsar som 
gäller för val till riksdagen.  
 
Sammanfattning av ärendet  

Regionstyrelsen för Västra Götaland beslutade den 26 april 2016, § 122, föreslå att 
valkretsarna för val till regionfullmäktige (landstingsfullmäktige) ska vara de 
samma som för val till riksdagen samt remitterade förslaget till samtliga kommuner 
för yttrande senast den 30 augusti 2016.  

Genom en ändring av vallagen är varje landsting från och med 1 januari 2015 
en enda valkrets vid val till landstingsfullmäktige, om inte landstingsfullmäktige 
beslutar att dela in landstinget i två eller flera valkretsar. Om regionfullmäktige  
vill besluta att dela in landstinget i två eller flera valkretsar ska detta beslut fattas 
senast den 31 oktober året före det valår då den nya indelningen ska gälla för 
första gången. För att gälla ska beslutet vara fastställt av länsstyrelsen.  

Kommunstyrelseförvaltningen finner att det är lämpligt att behålla samma indelning 
för valkretsar för val till regionfullmäktige (landstingsfullmäktige) ska vara de 
samma som den som tillämpas vid val till riksdagen.  
 
Beslutsunderlag 

• Västra Götalandsregionens remiss. 
• Kommunstyrelseförvaltningens förslag till remissvar. 
• Arbetsutskottets beslut 2016-08-16, § 255. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen tillstyrker regionstyrelsens förslag till beslut om motsvarande 
valkretsindelning för val till regionfullmäktige som den indelning i valkretsar som 
gäller för val till riksdagen.  
 
Beslutsgång 

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

Västra Götalandsregionen 
Valnämndens ordförande 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 


