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Dnr KS 2020/447

Svar på motion om att taxan för uteserveringar i Melleruds kommun
tas bort permanent
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås med hänvisning till kommunallagen
(2017:725).
Reservationer
Liselott Hassel (SD), Ulf Rexefjord (SD), Berny Dahlberg (SD), Sandra Rexefjord (SD), Lillis
Grödem (SD) och Tony Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Liselott Hassel (SD) föreslår i en motion, daterad 10 juni 2020, att kommunfullmäktige
beslutar att taxan för uteserveringar i Melleruds kommun tas bort permanent.
Kommunen tar under Covid-19-pandemin 2020 inte ut någon avgift gällande uteserveringar.
Motionären anser att det för kommunens vidkommande är försumbara summor
(150 kronor/m2), men för den enskilde näringsidkaren så blir det kännbara kostnader.
Vidare anför hon att det med tanke på att alla vill ha ett levande torg, attraktivt inte bara för
kommuninvånarna, utan också för våra sommargäster och turister, så känns det självklart att
kommunen ska underlätta för de aktörer som strävsamt bidrar till att det blir just ett attraktivt
och inbjudande torg med möjligheter till mat och dryck i utemiljö.
Enligt kommunallagen (2017:725) får en kommun genomföra åtgärder för att allmänt främja
näringslivet i kommunen men individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas
endast om det finns synnerliga skäl för det. I Melleruds kommun har vi ett torg som används
framförallt till torghandeln på tisdagar och fredagar. De företag som säljer har avtal om
fastsaluplats på torget mot en avgift, intäkterna för torghandel under 2019 var 85 600 kronor.
Torghandeln leder till ett levande torg samt en attraktion för invånare och turister. Om man
beslutar att taxan för uteservering tas bort permanent gynnar Melleruds kommuns
restaurangägare. Covid-19-pandemin har påverkat samtliga därför anser utredningen att det
inte finns synnerliga skäl för kommunen att ge individuellt stöd till enskilda företag.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Motion.
Utdrag ur Kommunallagen (2017:725) 2 kap. § 8.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2020-12-01, § 402.
Kommunstyrelsens beslut 2021-01-13, § 8.

Förslag till beslut på sammanträdet
Michael Melby (S) och Morgan E Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt
följande:
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås med hänvisning till kommunallagen
(2017:725).
Justerandes sign
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Liselott Hassel (SD) och Ulf Rexefjord (SD): Kommunfullmäktige beslutar att bifalla
motionen om att restaurangnäringen i Mellerud beviljas ett femårigt undantag från taxan
för uteserveringar som därefter utvärderas.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Omröstning begärs
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång
Ja-röst till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst till Liselott Hassel förslag.
Omröstningsresultat
Med 25 ja-röster för kommunstyrelsens förslag och sex nej-röster för Liselott Hassels förslag
beslutar kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
Liselott Hassel
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Omröstningslista § 1
Ordinarie ledamöter

Parti

Ersättare

Ja

Kent Bohlin

(S)

X

Peter Ljungdahl

(C)

X

Ulf Rexefjord

(SD)

Ludwig Mossberg

(M)

X

Marianne Sand Wallin

(S)

X

Morgan E Andersson

(C)

X

X

Roland Berglund

(SD)

Jörgen Eriksson

(KIM)

X

Thomas Hagman

(S)

X

Eva Pärsson

(M)

X

Daniel Jensen

(KD)

X

(C)

X

Karin Nodin
Berny Dahlberg

Sandra Rexefjord

X

(SD)

X

Christine Andersson

(S)

X

Michael Melby

(S)

X

Pål Magnussen

(V)

X

Christina Andersson

(C)

X

Martin Andersson

(SD)

Anita Augustsson

(KIM)

X

Florence Jonasson

(S)

X

(MP)

X

Anette Levin

(L)

X

Helena Hultman

(C)

X

Tony Johansson

Liselott Hassel

Lillis Grödem

X

(SD)

X

Lars Nilsson

(S)

X

Patrik Tellander

(M)

X

Lisbeth Berglöv

(KD)

X

Eva Larsson

(S)

Martin Eriksson

(C)

Tony Andersson

(SD)

Roland Björndahl

(M)

Olof Sand

X
X
X
X

Summa
Justerandes sign

Nej

25
Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2020/750

Policy alkohol- och droger – för anställda, praktikanter, uppdragstagare, politiskt förtroendevalda, helägda kommunala bolag och
studerande i Melleruds kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. anta Policy alkohol- och droger – för anställda, praktikanter, uppdragstagare, politiskt
förtroendevalda och studerande i Melleruds kommun och kommunala bolag enligt
föreliggande förslag

2. upphäva Drog- och alkoholpolicy, fastställd av kommunfullmäktige den 24 februari 1998,
§ 26.

Sammanfattning av ärende
Personalenheten har fått i uppdrag att revidera policys i kommunen varav Drog- och
Alkoholpolicyn är en av de äldsta där rådande policy beslutades 1998.
Policyn har i sin helhet skrivits om samt att det till det nya förslaget istället upprättats en
utomstående handlingsplan att följa vid händelse av misstänkt bruk av alkohol eller droger.
I tidigare policy har handlingsplanen varit integrerad i policyn.
Policyn tar upp avsnitten samverkan, syfte och mål, lagar och regelverk, definition av begreppet
drog, medicinskt motiverat bruk av läkemedel samt allas ansvar.
Beslutsunderlag
• Förslag till Policy alkohol- och droger – för anställda, praktikanter, uppdragstagare, politiker
•
•
•
•
•

och studerande i Melleruds kommun.

Handlingsplan gällande alkohol- och droger.
Nu gällande drog- och alkoholpolicy.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2020-12-15, § 415.
Kommunstyrelsens beslut 2021-01-13, § 9.

Förslag till beslut på sammanträdet
Morgan E Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att
1. anta Policy alkohol- och droger – för anställda, praktikanter, uppdragstagare, politiskt
förtroendevalda och studerande i Melleruds kommun och kommunala bolag enligt
föreliggande förslag

2. upphäva Drog- och alkoholpolicy, fastställd av kommunfullmäktige den 24 februari 1998,
§ 26.

Justerandes sign
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Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
HR-chefen
HR-konsulten
KFS
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Dnr KS 2020/442

Kommunalförbundsordning för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF), revidering
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige i Melleruds kommun antar förbundsordning för Norra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning av ärendet
Förbundet har tagit fram förslag till revidering av Kommunalförbundsordning för Norra
Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Revideringen har skett utifrån inkommen begäran från
medlemskommunerna med önskemål om att denna ska anpassas till kommunernas
styrdokument för krisberedskap. Samtidigt har anpassning skett till Kommunallag (2017:725).
Direktionen beslutade den 15 december 2020, § 56, att fastställa reviderad Kommunalförbundsordning, samt uppdrar åt ordförande och förbundschef att tillskriva medlemskommunerna
med begäran om antagande av Kommunalförbundsordning för Norra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund.
Beslutsunderlag
• Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds beslut 2020-12-15, § 56.
• Förslag till revidering av Kommunalförbundsordning för Norra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
• Arbetsutskottets beslut 2021-01-12, § 11.
• Kommunstyrelsens beslut 2021-01-13, § 13.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige i Melleruds kommun antar förbundsordning för Norra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund enligt föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
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Dnr KS 2020/816

Principbeslut om organisation av Dalslands Turist AB och Dalslands
Kanal AB
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige i Melleruds kommun beslutar att såsom principbeslut ställa sig bakom
organisationsförändring av Dalslands Turist AB/Visit Dalsland (DTAB) och Dalslands Kanal AB
(DKAB) enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning av ärendet
Dalslands Turist AB (DTAB) har under 2020 påbörjat ett genomförande av en organisationsförändring som syftar till att integrera DTAB med Dalslands Kanal AB (DKAB) för att på det
sättet samla resurserna och tillsammans bli ännu mer effektiv i bolagens uppdrag.
Förändringen innebär att det numera finns en VD för båda bolagen som ska tillvarata respektive
bolags intressen och där det är möjligt samordna för att uppnå större effektivitet och skapa
mervärde. Personalen ska vara anställd av och det praktiska arbetet ska ske inom DKAB medan
DTAB genom styrelsen får en beställarfunktion gentemot DKAB.
En del i förändringen är att kontoret flyttas till Upperud. Genom ökad samordning av de båda
bolagen och genom synergieffekter antas mer kraft skapas till besöksnäringen i Dalsland med
omnejd. Varumärket DALSLAND ska stärkas och antalet besökare i Dalsland öka för att
därigenom öka omsättningen hos lokala entreprenörer och skapa fler arbetstillfällen.
Behov finns av att under 2021 arbeta vidare med att konkretisera uppdraget för bolagen och
formerna för samverkan genom att ta fram och i kommunerna behandla konsortialavtal,
bolagsordning och ägardirektiv för den nya organisationen. För att redan under 2021 komma
igång med och få effekt på det nya arbetssättet och organisationen, görs bedömningen att
principbeslut och uppdrag för den fortsatta utvecklingen behöver fattas.
VD uppdras att under våren 2021, i dialog med kommuner och medlemsföretag, upprätta
konsortialavtal, bolagsordning och ägardirektiv för antagande i respektive kommun under 2021.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Förslag till principbeslut om organisation av DTAB och DKAB.
Dalslands Turist AB:s styrelses principbeslut 2020-12-01.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2021-01-12, § 12.
Kommunstyrelsens beslut 2021-01-13, § 14.

Förslag till beslut på sammanträdet
Morgan E Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige i Melleruds kommun beslutar att såsom principbeslut ställa sig bakom
organisationsförändring av Dalslands Turist AB/Visit Dalsland (DTAB) och Dalslands Kanal AB
(DKAB) enligt föreliggande förslag.
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Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Dalslands Turist AB
Dalslands Kanal AB
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Dnr KS 2020/744

Borgensförbindelse för Nätaktiebolaget Biogas Brålanda
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. såsom för egen skuld ingå borgen för Nätaktiebolaget Biogas Brålandas låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp 800 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Beslutet gäller under förutsättning att Vänersborgs kommun beslutar att ingå kommunal
borgen för företaget motsvarande sin andel.
2. upphäva tidigare kommunfullmäktigebeslut, 2011-11-16, § 87, avseende kommunal borgen
för Nätaktiebolaget biogas Brålanda.
Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun äger 18 % av Nätaktiebolaget Biogas Brålanda. Övriga ägare är Vänersborgs
kommun (73 %) och Biogas Brålanda (9%). Kommunfullmäktige beslutade 2011-11-16 § 87 att
ingå kommunal borgen för Nätaktiebolaget Biogas Brålanda om 1 800 000 kronor, motsvarande
sin ägarandel, för utbyggnad av gasledningsnätet i projektet Biogas Brålanda. Beslutet är en
enkel borgen.
Bakgrunden till en förnyad borgensförbindelse är att Kommuninvest ställer krav på
proprieborgen vid utlåning med kommunal borgen som säkerhet. Proprieborgen innebär att
Borgensmannen påtar sig betalningsansvar för Gäldenärens förpliktelse” såsom för egen skuld”.
Kommuninvest kräver även kommunal borgen för sina lån varför borgensåtagande från Biogas
Brålanda inte är aktuellt.
Nätaktiebolag Biogas Brålanda totala skuld uppgår till ca 3 400 000 kronor. Beslutet föreslår en
nedjustering av det totala borgensåtagandet till 4 000 000 kronor. Nivån på borgensåtagandet
är justerad i relation till bolagets nuvarande låneskuld och är överenskommet i dialog med
företrädare för bolaget. Borgensåtagandet fördelas mellan Mellerud och Vänersborgs kommun i
förhållande till sin ägarandel.
Vänersborgs kommun:
Melleruds kommun:

3 200 000 kronor
800 000 kronor

Beslutsunderlag
•
•
•
•

Kommunfullmäktige beslut 2011-11-16, § 87.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2020-12-15, § 419.
Kommunstyrelsens beslut 2021-01-13, § 6.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att
1. såsom för egen skuld ingå borgen för Nätaktiebolaget Biogas Brålandas låneförpliktelser upp
till ett totalt högsta lånebelopp 800 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Beslutet gäller under förutsättning att Vänersborgs kommun beslutar att ingå kommunal
borgen för företaget motsvarande sin andel.
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2. upphäva tidigare kommunfullmäktigebeslut, 2011-11-16 § 87, avseende kommunal
borgen för Nätaktiebolaget biogas Brålanda.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Nätaktiebolaget Biogas Brålanda
Vänersborgs kommun
Ekonomichefen
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Dnr KS 2020/774

Svar på interpellation till socialnämndens ordförande om
socialförvaltningens organisation
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse interpellationen som besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Michael Melby (S) har den 8 december 2020 lämnat in en interpellation, ställd till
socialnämndens ordförande:

Socialförvaltningen i Melleruds kommun har länge brottats med stora problem.
• Varje år redovisas stora underskott gentemot budget.
• Inom vissa delar av verksamheten är det stor personalomsättning, både bland chefer och

anställda.

Som vi anser det behöver förvaltningen ett långsiktigt tänkande och arbetsro för att komma till
rätta med dessa problem. Ett sätt att skapa denna arbetsro är närvarande chefer som kan ge
stadga åt organisationen.
I detta läge väljer den politiska majoriteten att påbörja arbetet med en stor omorganisation där
verksamheten ska samordnas med Bengtsfors kommun. Som en första åtgärd väljer majoriteten
att tillsätta två viktiga chefstjänster, socialchef och chef för Individ- och familjeomsorgen, som
ska delas med Bengtsfors, det vill säga att Melleruds kommun framöver bara kommer att ha en
halv chefstjänst på varje post. Detta utan att det finns några protokollförda beslut om dessa
tillsättningar. Det signaleras också att detta samarbete ska utökas till samtliga delar av
förvaltningens verksamhet.
Vi anser att dessa förändringar är så genomgripande att de omfattas av det som enligt
kommunallagen 9 kapitlet 3 § ska beslutas av Kommunfullmäktige.
Melby vill ha svar på följande frågor:
• På vilket sätt kommer de delade tjänsterna att underlätta för socialförvaltningen i stort och

Individ- och familjeomsorgen i synnerhet att lösa de problem vi beskriver ovan? Hur ska två
halvtidschefer komma till rätta med de problem som heltidschefer inte lyckats lösa?

• Varför har majoriteten underlåtit att ta upp dessa genomgripande organisationsförändringar

till politisk behandling?

Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2020, § 162, att interpellationen fick ställas
och överlämnade den till socialnämndens ordförande för besvarande.
Socialnämndens ordförandes svar på interpellationen:

Om man tror att vi har inrättat två halvtidstjänster för att lösa de uppgifter som två
heltidstjänster haft tidigare utan att tro att det kommer behövas förändringar i
delegeringsordningar på flera plan är aningslöst och naivt.
Det är nödvändigt att göra. Den nu nyrekreterade socialchefen har uppdrag att bereda dessa
för att så småningom fastställas politiskt. Beslutsnivåer kommer att behöva förändras så att
vissa beslut som tagits på förvaltningschefsnivå kommer att behöva tas på sektorschefsnivå.
Vissa beslut som idag tas på sektorschefsnivå kommer att behöva tas på enhetschefsnivå.
Justerandes sign
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Enhetscheferna kommer att behöva ett utvecklat administrativt stöd för att kunna fullgöra
sina uppdrag.
Att hyra ut två halvtidstjänster till Bengtsfors kommun anser vi inte är en fråga för
kommunfullmäktige.
Den fortsatta processen har tyvärr bromsats upp av Coronapandemin och att vi inte haft en
ordinarie socialchef på plats förrän 1 januari 2021. Nu har socialchefen uppdrag att planlägga
minst en, troligen flera dialogrundor för alla berörda politiker i Bengtsfors och Melleruds
kommuner både internt i kommunerna och tillsammans.
Ett inriktningsbeslut bereds för närvarande på kommunstyrelseförvaltningarna för beslut i
kommunfullmäktige i respektive kommun.
Nu kommer möjligheten och vi i Melleruds Nya Majoritet bjuder in att delta i detta
utvecklingssamarbete. Vi hoppas att Socialdemokraterna vill vara med.
Beslutsunderlag
• Michael Melbys interpellation.
• Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-16, § 162.
• Socialnämndens ordförandes svar på interpellationen.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att anse interpellationen som besvarad.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Michael Melby
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Dnr KS 2021/20

Avsägelse av förtroendeuppdrag som ledamot i byggnadsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Berny Dahlberg (SD) befrias från sitt uppdrag
som ledamot i byggnadsnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Berny Dahlberg (SD) har den 11 januari 2021 avsagt sig uppdraget som ledamot i
byggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
• Berny Dahlbergs avsägelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige beslutar att Berny Dahlberg (SD)
befrias från sitt uppdrag som ledamot i byggnadsnämnden.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Berny Dahlberg
Byggnadsnämnden
Personalenheten – löner
Ansvarig Troman
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§8

Nytillkomna medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet

Inlämnad av

Besvaras av

Ludwig Jonsson,
Åsensbruk

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag om gratis bussresor
inom Melleruds kommun för pensionärer
65+

Vivianne Alvarsdotter,
Håverud

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag om belysning längs
gång- och cykelvägen mellan Odengatan
och Ängenäsgatan

Sten-Göran Aaraas,
Mellerud

Kommunstyrelsen

Marie Karlsson,
Åsensbruk

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag om skateboardramp i
Åsensbruk

Dnr KS 2020/777

Dnr KS 2020/792

Dnr KS 2021/11

Medborgarförslag om två
hundrastplatser i Åsensbruk

Dnr KS 2021/17

Beslutsunderlag
• Medborgarförslag.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
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§9

Anmälan om inkomna ärenden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen anmäler ärenden/handlingar som inkommit och bedöms
relevanta för Kommunfullmäktige att få kännedom om.
• Revisionsrapporten Granskning av personal- och kompetensförsörjning. Dnr 2020/803.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
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§ 10

Nytillkomna interpellationer
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas och överlämnar den
till kultur- och utbildningsnämndens ordförande för besvarande vid fullmäktiges nästa
sammanträde.
Sammanfattning av ärendet

Inlämnad av

Interpellation till socialnämndens ordförande om förekomsten
av narkotikaproblematik på våra skolor och vilka åtgärder som
vidtas

Ulf Rexefjord (SD)

Dnr KS 2021/38
Beslutsunderlag
• Interpellation
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige medger att interpellationen får
ställas och överlämnar den till kultur- och utbildningsnämndens ordförande för besvarande
vid fullmäktiges nästa sammanträde.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Kultur- och utbildningsnämndens ordförande
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