KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
2019-02-19

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Datum

Onsdagen den 27 februari 2019

Tid

Klockan 18.00

Plats

Tingshuset, Mellerud

Program
• Sammanträdet öppnas
• Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare
• Val av justerare – Eva Pärsson (M) och Berny Dahlberg (SD)
Val av ersättare för justerare – Daniel Jensen (KD) och Christine Andersson (S)
• Tidpunkt för protokollets justering – fredag 1 mars 2019, kl. 13.00
• Presentation av kommunrevisorernas uppdrag/verksamhet
• Presentation av kommunens styr- och ledningssystem
Ärenden

Sida

1.

Utvärdering av webb-sändningar från kommunfullmäktiges
sammanträden

2.

Reglemente för överförmyndaren i Melleruds kommun

17

3.

Borgensförbindelse mellan Kommuninvest och Melleruds kommun
(förnyad)

24

4.

Tolkning av bestämmelser om 1:e vice ordförandes och 2:e vice
ordförandes arvode

35

5.

Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om vad Mellerud
gör för att förhindra olyckor vid övergången vid järnvägsstationen

50

6.

Svar på enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande om när det till
kultur- och utbildningsnämnden återremitterade förslaget på taxor och
avgifter för 2019 kommer att föreläggas kommunfullmäktige för beslut

52

7.

Avsägelse av förtroendeuppdrag som ersättare i kommunfullmäktige

57

8.

Nominering av revisorer i AB Melleruds Bostäder från ordinarie
bolagsstämma 2019 t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2023

59

9.

Val av revisor och ersättare i Dalslands miljö- och energiförbund
2019-2022

62

Kommunstyrelsekontoret
Postadress: 464 80 MELLERUD . Besöksadress: Storgatan 11
Tfn: 0530-180 00 . Fax: 0530-181 01
E-post: kommunen@mellerud.se . Hemsida: www.mellerud.se
Bankgiro: 5502-2776 . Orgnr: 212 000-1488
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10.

Nominering av revisor i Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
(NÄRF) 2019-2022

65

11.

Val av revisor och revisorsersättare i stiftelsen Dal Västra Värmlands
Järnväg (DVVJ) 2019-2022

67

12.

Val av revisor och revisorsersättare i Föreningsarkivet 2019-2022

70

13.

Val av revisorer för förvaltade donationsfonder (över tio basbelopp)
2019-2022

73

14.

Nytillkomna medborgarförslag

76

15.

Anmälan om inkomna ärenden

78

Mellerud 2019-02-20

Roland Björndahl
kommunfullmäktiges ordförande

Ingrid Engqvist
sekreterare
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Information
Kan du inte närvara?
Ledamöter ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet.
Anmälan sker till respektive partis gruppledare eller annan som partiet utsett.
Denna person ansvarar för att ersättare kallas och rapporterar detta till
kommunkansliet – e-post kommunen@mellerud.se eller telefon 0530-181 04
senast klockan 12.00 sammanträdesdagen.
Adressändring?
Om du byter/ändrar adress, e-postadress eller telefonnummer ska detta omgående
anmälas till kommunkansliet – e-post kommunen@mellerud.se.
Motioner
Ny motion ska vara underskriven och lämnas till kommunkansliet senast klockan 12.00
dagen före sammanträdet för att kunna kopieras upp till sammanträdet. Motion som
kommer in senare får motionären själv kopiera upp om den ska
lämnas på sammanträdet.
Interpellation
En interpellation ska vara underskriven och ha kommit in till kommunkansliet senast
klockan 12.00 fyra dagar före sammanträdet där ledamoten avser att
ställa den.
Ska du svara på en interpellation ska svaret ha kommit in till kommunkansliet
senast klockan 12.00 dagen före sammanträdet. Dessutom ska den som har ställt
interpellationen få ta del av svaret senast dagen före sammanträdet. Detta kan
kommunkansliet hjälpa till med om du inte själv har möjlighet.
Fråga
En skriftlig fråga ska vara underskriven och ha kommit in till kommunkansliet
senast klockan 12.00 fyra dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att
ställa den. En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts.
Svaret på frågan behöver inte vara skriftligt.
Saknar du något i kallelsen eller har andra synpunkter?
Hör av dig till Ingrid Engqvist – e-post ingrid.engqvist@mellerud.se eller
telefon 0530-181 04.
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Dnr KS 2OL6/46O.OO5

Utvärdering av webb-sändningar från kommunfullmäktiges
sammanträden
Kommunstyrelsens förslag

till beslut

Kommu nfu ll mäktige beslutar att fu I I mä ktiges sa m manträden, efter genomförd
provperiod, även fortsättningsvis ska filmas och efter redigering läggas ut på
kommunens hemsida.

Sammanfattning av ärendet
I ärende KS 2016/460 togs beslutet att fullmäktigemötena skulle filmas på prov och
en utvärdering presenteras. På grund av ombyggnationen av Tingshuset försenades
blev utvärderingsperioden försenad till år 2018.
Fullmäktige mötena har filmats under hela 2018 och publicerats på kommunens
hemsida. Det hela har genomförts med mycket enkel utrustning och kvalit6 på tiuO
och bild har varit medelmåttigt,
Kostnaden för 2018 års filmning av fullmäktigemötena uppgår till cirka 47 tkr. Om
filmning av fullmäktigemötena ska fortsätta behöver vissa justeringar göras av
regelverk och ny utrustning införskaffas för att förbättra kvalitd och kostnadseffektivitet.

Beslutsunderlag

.
.
.
.
o
.

Kommunfullmäktiges beslut 2076-09-28, 5 94,
Kommunfullmäktiges beslut 2018-05-23, S 52.
Arbetsutskottets beslut 2OIB-72-O4, g 457.
Kom m u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse/utvä rderi ng
Arbetsutskottets beslut 2019-07-29, S 6,
Kommunstyrelsens beslut 2OL9-O2-13, 5 39.
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MELI.ERI,'DS KOMMUN

SAM MANTR.ADESPROTOKOL!.
Sammanträdesdatum

sida

2019-02-73

Kommunstyrelsen

s3e

7

Dnr KS 2076/460.O05

Utvärde!'ing av webb-sändninEar från kommunfullrnäktiges
sammanträden
Kosnmunstyrelsens förslag

ti!l beslut

Kom mu nfu llmä ktige besluta r att ful mäktiges sa m manträden, efter genomförd
provperiod, även fortsättningsvis ska filmas och efter redigering läggas ut på
kommunens hemsida.
I

SarnmlanfattnEng av ärendet

I ärende KS 2016/460 togs beslutet att fullmäktigemötena skulle filmas på prov och
en utvärdering presenteras. På grund av ombyggnationen av Tingshuset försenades
blev utvärderingsperioden försenad till år 2018.
Fullmäktige mötena har filmats under hela 2018 och publicerats på kommunens
hemsida. Det hela har genomförts med mycket enkel utrustning och kvalitd på tluO
och bild har varit medelmåttigt.
Kostnaden for 2018 års filmning av fullmäktigemötena uppgår till cirka 47 tkr. Om
filmning av fullmäktigemötena ska fortsätta behöver vissa justeringar göras av
regelverk och ny utrustning införskaffas för att förbättra kvalitd och kostnadseffektivitet.

Beslutsundenlag
n Kommunfullmäktiges beslut 2Ot6-O9-28, g 94.
. Kommunfullmäktiges beslut 2018-05-23, g 52.
. Arbetsutskottets beslut 2018-12-04, g 457.

.
.

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gens tjä nsteskrivelse/utvä rderi n g
Arbetsutskottets beslut 2019-0I-29, 5 6.

Förslag ti!l bes!ut på sarnmanträdet
Daniel Jensen (KD), Michael Melby (S) och Jörgen Eriksson (KIM): Bifall till
arbetsutskottets förslag enligt foljande:
ktige beslutar att fu I I mäktiges sa mma nträden, efter genomförd
provperiod, även fortsättningsvis ska filmas och efter redigering läggas ut på
kommunens hemsida.
Kom mu nfull mä

Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta,

Justerandes sign

Utd ragsbestyrka nde
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Dnr KS 2A76/460.005

UtvärderinE av webb-sändningar från kommunfullmäktiges
samrnanträden
Arbetsutskottets förslag t!ll beslut
Kom mu nfu ll mä ktige beslutar att fu ll mä ktiges sa m ma nträden, efter genomförd
provperiod, även fortsättningsvis ska filmas och efter redigering läggas ut på
kommunens hemsida.

Samnranf'attninE av ärendet

I ärende KS 20t6/460 togs beslutet att fullmäktigemötena skulle filmas på prov

och

en utvärdering presenteras. På grund av ombyggnationen av Tingshuset försenades
blev utvärderingsperioden försenad till år 2018.
Fullmäktige mötena har filmats under hela 2018 och publicerats på kommunens
hemsida. Det hela har genomförts med mycket enkel utrustning och kvalitö på tluO
och bild har varit medelmåttigt,
Kostnaden för 2O1B års filmning av fullmäktigemötena uppgår till cirka 47 tkr. Om
filmning av fullmäktigemötena ska fortsätta behöver vissa justeringar göras av
regelverk och ny utrustning införskaffas för att forbättra kvalitd och kostnadseffektivitet.

Beslutsundenlag
o Kommunfullmäktiges beslut 2076-09-28, 5 94.
. Kommunfullmäktiges beslut 2018-05-23, $ 52,
. Arbetsutskottets beslut 201.8-72-04, 9 457.

.

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse/utvä rderi ng

Förslag

till beslut

på samrnantnädet

Morgan E Andersson (C) och Daniel Jensen (KD): Kommunfullmäktige beslutar att
fullmäktiges sammanträden, efter genomförd provperiod, även fortsättningsvis ska
filmas och efter redigering läggas ut på kommunens hemsida.

Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Utdragsbestyrka nde
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Datum
2079-0r-21

nstyrelseförva ltni ngen

Diarienummer
KS 2016/460

Sida

1 (3)

Kommunstyrelsen

Utvärdering av webb-sändningar från kommunfull mä ktiges sam manträden
Förslag

till beslut

Förslag till beslut lämnas inte, då grundforslaget kommer från motion
och KF har genom KF 552 2018, ärende KS 2016/460, fatta beslut om
testperiod. Därav lämnas frågan även denna gång till politiken att
bedöma om fullmäktigemötena bör fortsätta filmas, med vissa
eventuella justeringar som tas upp i denna utvärdering.

Sammanfattning av ärendet
I ärende KS 20L6/460 togs beslutet att fullmäktigemötena skulle filmas
på prov och en utvärdering presenteras. På grund av ombyggnationen
av Tingshuset försenades blev utvärderingsperioden försenad till år
2018.
Fullmäktige mötena har filmats under hela 2018 och publicerats på
kommunens hemsida. Det hela har genomförts med mycket enkel
utrustning och kvalit6 på tiuO och bild har varit medelmåttigt.
Kostnaden för 2018 års filmning av fullmäktigemötena uppgår till cirka
0OO kronor. Om filmning av fullmäktigemötena ska fortsätta behöver
vissa justeringar göras av regelverk och ny utrustning införskaffas för
att förbättra kvalit6 och kostnadseffektivitet.

47

Bakgrund
I ärende KS 2Ot6/460 togs beslutet att fullmäktigemötena skulle filmas
på prov och en utvärdering presenteras. På grund av ombyggnationen
av Tingshuset försenades blev utvärderingsperioden försenad till år
2018.

Analys
Fullmäktige mötena har filmats under hela 2018 och publicerats på
kommunens hemsida. Det hela har genomförts med mycket enkel
utrustning och kvalit6 på tiua och bild har varit medelmåttigt. Det har
också inneburit att vi fått programmera en enklare videovisningslösning
(liknande YouTube) till hemsidan.
Ett enklare regelverk har tagits fram för provperioden och även en
samtyckesblankett för personer som inte har en politisk possession
Kommunfullmäktige.
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Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post

Bankgiro

Melleruds kommun
464 BO MELLERUD

Storgatan 11

0530-180 00

kommunen@mellerud.se

5502-2776

Fax
7

Webb

Plusgiro

Organisationsnr
212000-1488

0530-181

01

www.mellerud.se

Tjänsteskrivelse

MELLERUDS KOMMUN
Komm u nstyrelseförvaltn

i

n

Datum

gen

Diarienummer

Sida

2OL9-OL-21 KS 2Ot6/460

2 (3)

Filmningen har skett med kommunens egen personal och inneburit
övertid för filmande personal. Tid har också fått laggas på att konvertera
över filmfilerna till ett format för visning på webben. Tid som fått tas
från andra arbetsuppgifter. I snitt har det lagts cirka 12 timmar per
filmtillfälle.

Varje fullmäktigemöte har haft cirka 60 unika visningar. Siffran är något
osäker då vi ser att ett antal så kallade robotar varit inne och kört
filmen. Vi har tyvärr inte resurser för att kunna ta reda på exakt antal
unika visningar av människor.
Dagens filmer blir på grund av den tekniska lösningen rätt stora och tar
därmed rätt mycket filyta vilket innebär ökade kostnader.

Ekonomisk konsekvens
Snittkostnaden per filmat möte ligger i snitt på cirka 4 7OO kronor i
arbetstidsoch övertidskostnader. Summan har räknats upp med 500 kr
per tillfälle som kompensation for det produktionsbortfall som skett på
andra arbetsu ppgifter,

kostnad
Antal visningar i snitt

Arbetstidskostnad 4 2O0 kr
Produktionsbortfall 500 kr
Antal tillfällen

Totaf

kostnad

Total

x10
47 OOO kr

47

OOO

kr

60x10 st

Kostnad per visning

78 kr

Kostnaden för filytan har inte tagits med i denna beräkningen då den till
skillnad från upptagna kostnader kommer forsvinna i samband med att
filmerna tas bort.

Slutsats
Ska fullmäktigemötena fortsättningsvis filmas och läggas tillgängliga på
webben behöver regelverket utvecklas med regler for gallring och
hantering via tjänsten YouTube. Syftet är att ge utökad funktionalitet,
samt säkerställa att vi följer arkivlagen, tryckfrihets- och
dataskyddsföro rd n i ngen.

Ny utrustning bör köpas in för att förenkla själva efterarbetet och
minska den arbetstid som idag behöver läggas på efterarbetet. Detta i
kombination med hanteringen via tjänsten YouTube, kommer även ge
högre kvalit6 på filmerna.
Kommunen bör kunna fortsätta filmningsarbetet med egen personal och
ansvaret för uppdraget ligga kvar inom EDS (Enheten för Digital
Service). Det kommer innebära ett visst produktionsbortfall från andra
arbetsuppgifter både inom EDS, men även inom andra verksamheter
som EDS stödjer med sin service,
Bortser man från kostnader i form av produktionsbortfall och med
ovanstående förändringar, ryms kostnaderna för filmning av
fullmäktigemötena inom EDS ordinarie budget.

Beslutsunderlag
Handlingar i år ärende KS 2076/460
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MELLERUDS KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltni ngen

Datum
2Or9-Ot-21

Diarienummer

KS 2016/460

Torbjörn Svedung
Enhetschef Digital service
+46703997934
torbjorn.sved u ng @ mellerud. se

Sophia Vikström
Kommunchef

Beslutet skickas till
Här redovisas till vem beslutet ska skickas.
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20rB-72-04
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1B

Dnr KS 2076/460.005

Utvärdering av webb-TV från kommunfullmäktiges
samrnanträden 2018, uppdrag
Arbetsutskottets besl ut
Arbetsutskottet beslutar att
1. ge kommunchefen i uppdrag att genomföra en utvärdering av webb-TV
från kommunfullmäktiges sammanträden 20LB

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottet sammanträde
29 januari 2019.

den

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2016, $ 94, att kommunfullrnäktiges möten ska webbsändas under en period av ett (1) år med start 2077.
Kommunstyrelsen gavs i uppdrag att efter tio månader, räknat från första
sändningen, genomföra en utvärdering.
Kommunfullmäktige beslutade den 23 maj 2018, $ 52, fastställa direktiv för
filmning av kommunfullmäktiges möten fram till och med den 31 december 2018.
Politiken bör nu ta ställning till om det ska ske en fortsatt sändning av kommunfullmäktiges möten. I så fatt bör direktivet uppdateras minst med årtalet.

Beslutsunderlag

.
r
.

Kommunfullmäktiges beslut 28 september 2016, $ 94.
Kommunfullmäktiges beslut 23 maj 2018, 5 52.
Direktiv för filmning av kommunfullmäktiges sammanträden 2018

till beslut

på sammanträdet
Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att
Förslag

1. ge kommunchefen iuppdrag att genomföra en utvärdering av webb-W
från kommunfullmäktiges sammanträden 2018

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottet sammanträde
29 januari 2079.

den

Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Beslutet skickas

till

Kommunchefen

usterandes

Utd ragsbestyrka nde

s
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SAMMI[NTRÄDESPROTOKOLL

MELLERUDS KOMt'lUN
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mmantrådesdatum

2018-05-23

Komrnunfu llmäktige

sida

t4

Dnr KS 2016/460.00s

ss2

Direktiv för filmning av kommunfullmäktiges sammanträden
under år 2O18
Kommunfu llmäktiges beslut
Kommunfultmäktige besl utar
1. faststålla direktiv förfilmning av kornmunfullmäktige fram till och med den
31 december 2018.

2. att kommunfullmäktiges webbsändningar ska finnas tillgängliga på kommunens
hemsida för att allmänheten ska kunna se dessa i efterhand.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige biföll motion om webb-tv-såndning från kornmunfullmäktiges
sammantråden samt uppdrog till kommunstyrelsen att efter tio månader genomföra
en utvärdering ($ 94, 2016-09-28).
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog till fastighetschefen att med stöd av
adrninistrativa chefen ta fram en lösning av webb-sändningarna från
kommunfullmäktige (9 62, 2OL7 -AZ-O7).
Kommunstyrelseförvaltningen, administrativ chef, har utarbetat förslag till direktiv
för genomförandet av uppdraget, Förslaget beaktar även kommande krav när
datåskyddsfrirordningen träder ikraft den 25 maj 2018. Forslaget skiljer sig på
en punkt jämfört med arbetsutskottets inriktning vilket beskrivs som avgränsning i
tjänsteskrivelsen,

Beslutsunderlag
r Förslag till direktiv av för filmning av kommunfullmäktige fram till och

r
.
r

r
.

med den 31 december 2018.
Svar på motion om webb-tv-sändningar från kommunfullmäktiges
sammantråden, fullmäktiges sammantrådesprotokoll, S 94, Dnr KS 20761t4.
Sammanträdesprotokoll från KSAU, $ 62, dnr KS 2A16/46A, 2O[7-A2-A7
Datainspektionens samrådsyttrandeangående förfrågan om yttrande om
kommunens webbsåndning (OBS! Svaret avser PUL)
hLlp_s.: //wwW, datainspektiorien,se/Documents/2012-05-03-komr-nunerswebbååndr!åqårcdf
Arbetsutskottets beslut ZALS-A4-fi, 5 159.
Kommunstyrelsens beslut 2018-05-09, 5 90.

Förslag

till beslut på sammanträdet

Daniel Jensen (KD) och Tommy W Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsens
förslag enligt följande:
Kommunfu llmäktige beslutar

1. fastställa direktiv för filmning av kommunfullmåktige fram till och med den 31
december 2018.
2. att kommunfullmäktiges webbsändningar ska finnas tillgängliga på kommunens
hemsida för att allmånheten ska kunna se dessa i efterhand.
Utdragsbestyrkande

Justerandes sign

&

/r'-

#
{--å

11

I-IELLERUDS KOMMUN

SAM

M

ANTRÄDESPROTOKOLL

Sammantrådesdatum

2018-05-23

Kommunfullmäktige

Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfulfmäktige bifaller detta

Beslutet skickas

till

Administrative chefen
Webbansvarig

&/

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign

12

sida

15

Förslag

1.

till direktiv
Under perioden 2018-01-01

till och med 2018-12-37 genomförs

en

utvärderingsperiod, där Kommunfullmäktiges sammanträden filmas och
publiceras på kommunens hemsida.

2.

Administrativa enheten har ansvaret for filmning och publicering av
Kommunfullmäktiges sammanträden.

3.

Filmning sker med hjälp av kommunkontorets befintliga videoutrustning,

4.

I samband med offentliggörandet av sammanträdesprotokollet, publiceras
filmen på kommunens hemsida.

5. I samtliga

kallelser ska det tydligt framgå att filmning och publicering av
filmen på kommunens hemsida kommer att ske.

6.

2 min innan utsatt tid för start av sammanträdet, staftar filmningen av
sammanträdet, Filmningen avslutas efter det att ordforande förklarar mötet
avslutat.

7.

Ledamöter som inte godkänner att de riskerar filmas och informationen
publiceras på kommunens hemsida. Ska innan sammanträdet staftar
meddela detta till ordforanden som tar upp det med kameramannen,
Kameraman placerare kameran på ett sådant sätt att ledamot inte kommer
hamna i bild. Vid behov kan justering av ledamots placering behöva göras.

B.

Punkt 6 gäller även för ordinarie deltagande tjänstemän, så som till exempel
Kommunchef och nämnds sekreterare.

9.

Nämnds sekreterare ansvarar för att informera om filmningen för gäster
och tjänstemän som ska hålla någon form av dragning under sammanträdet.
Dessa personer ska skriva på ett samtycke till filmningen och publiceringen.

Är det någon gäst eller tjänsteman som inte ger sitt samtycke, kommer
filmningen stoppas under denna persons dragning. Nämnds sekreterar
informerar kameraman om detta innan sammanträdets start.

10.Tar gäst eller tjänsteman i efterhand tillbaka sitt samtycke, Kommer filmen
att redigeras och delen där berörd person medverkat tas bort. Anteckning
om detta kommer göras som en kommentar i diariet kopplat till
sa m ma nträdesprotokol l.

tt.Åhörare som befinner sig i lokalen under sammanträdet får inte filmas.
Avgränsningar
Då kommunen saknar utrustning och teknik för en mera avancerad hantering och
sändning av filmupptagningen, kommer det inte ske någon webb-sändning utan
endast en filmupptagning som i efterhand publiceras på kommunens hemsida.

Ljudkvalitdn kommer vara något bristfällig Oå det endast är videokamerans
mikrofon som kan användas.
Film-filen från kameran kommer konverteras för att kunna läggas ut på
kommunens hemsida i ett vanligt förekommande filformat för att kunna spelas upp
i de flesta typer av videouppspelning på nätet. Inga andra funktioner kommer
finnas.
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Ekonomiska konsekvenser
Filmning av sammanträde. Cirka 3 timmar övertid per tillfälle, 500 kr
Konvertering och publicering av film. Cirka B timmar per tillfälle, 900 kr

Total kostnad för utvärderingsperioden uppskattas till cirka 16.800 kr.
Kostnaden finansieras genom Administrativa enhetens ordinarie budget
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SAM MA NTRÄDESPROTOKOLL
Samma ntrådesdatum

Kommunfultmåktige

sida

2016-09-28

Ee4

7

Dnr KS ?076/74.AA6

Svar på motion om webb-tv-sändningar från kommunllmäktiges sa m ma nträden

fu

Kommunfu llmäktiges beslut
Kommunfullmåktige bifaller motion om webb-tv-sändningar från
kom munfullmåktiges sa rnma ntråden.

1.

2.

Kommunfullmäktiges möten ska webbsåndas under en period av ett (1) år med
start 2017. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att efter tio månader, råknat från
första sändningen, genomföra en utvärdering.
Kommunfullmäktige ger fastighetschefen i uppdrag att skapa förutsättningar
fcir införande av webb-tv-såndningar frän fullmäktiges sammanträde i samband
med ombyggnationen av Tingshuset 2016. Administrativ chef ska vara
fastig hetschefen behjä lplig.

Sammanfattning av ärendet
Daniel Jensen {KD) förestår i en motion den 13 januari 2016, att kommunfullmäktiges möte i Mellerud ska delges medborgarna i form av webb-tvsändningar. Genom att webbsånda kommunfullmäktiges möten kan fler ta del av
det som sägs under rnötena, sårskilt om såndningen är tillgänglig i efterhand via
nätet.

Hösten 2016 genomförs renovering av Tingshuset som används vid möten med
kommunfullmåktige. I samband rned renoveringen bör tekniska förutsättningar
skapas för att kunna webbsända kommunfullmäktiges samrnanträden. Arbetet
leds av fastighetsenheten och som i frågan bör stödjas av lT-enheten.

Beslutsunderlag

r
.
.
r

Motion om Webb-tv-sändningar från kommunfullmåktige.
Kommunstyrelseförvaltningens tjånsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2016-08-16, g 258.
Kommunstyrelsens beslut 2016-09-14, g 152.

Förslag

till beslut på sammanträdet

Daniel Jensen (KD): Bifall till kommunstyrelsens forslag enligt följande:
Kommunfullmäktige bifaller motion om webb-tv-sändningar från
komrnunfullmäktiges sammantråden.

1.

Komrnunfullmåktiges möten ska webbsändas underen period av ett (1) år med
start 2017. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att efter tio rnånader, räknat från
första sändningen, genomföra en utvärdering.

2.

Kommunfullmäktige ger fastighetschefen i uppdrag att skapa förutsättningar
för införande av webb-tv-sändningar från fullmäktlges sammantråde i samband
med ombyggnationen av Tingshuset 2016. Administrativ chef ska vara
fastig hetschefen behjäl plig.

Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

SAM MANTRÄOESPNOTOKOLL
Sammantrådesdåtum

Komrnunfullmåktige

2016-09-28

sida

B

Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmåktige bifaller detta.

Beslutet skickas till
Daniel Jensen

Kommunstyrelsen
Fästighetschefen
Administrative chefen

!
t
)

i
I
!
I

I
i

i

I
I

Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

FOREDRAGNINGSLISTA

Kom m u nstyrelsekontoret

2019-02-20

ARENDE 2

Dnr KS 2OIB/759.O03

Reglemente för överförmyndaren i Melleruds kommun
Kommunstyrelsens förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att
1. fastställa reglemente för överförmyndaren i Melleruds kommun enligt
föreliggande förslag.

2. upphäva reglemente för överförmyndaren i Melleruds kommun antagen
av kommunfullmäktige den 20 juni 2007, S 63,
Sammanfattning
I varje svensk kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd med uppgift att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns
förvaltning och efter ansökan eller anmälan utreda behovet av nåmnda insatser.
Detta för att inte rättsförluster ska uppstå för dem som av olika anledningar inte
kan förvalta sin egendom, föra sin talan och tillvarata sina rättigheter.
överförmyndaren utses av kommunfullmäktige och verksamheten styrs av
Förä ld ra ba ken- ( FB) och Förmynderska psförord n ngen. Överförmynda rens
verksamhet står i sin tur under tillsyn av Länsstyrelsen och besluten kan
överklagas hos Förvaltningsrätten, Melleruds kommun ingår idag i en
samverkan med bland annat Uddevalla kommun.
I

i

Eftersom nuvarande reglemente antogs 2007 finns behov av en uppdatering.
Därför har ett förslag på reviderat reglemente för överförmyndaren har tagits
fram av överförmyndaren,

Beslutsunderlag:

. Nuvarande reglemente för överförmyndaren.
. Förslag till reviderat reglemente för överförmyndaren
o Arbetsutskottets beslut 2079-07-29, 5 7.
o Kommunstyrelsens beslut 2019-02-13, g 49.
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mmanträdesdatum

sida

2019-02-13

Kommunstyrelsen

20

Dnr KS 2078/759.O03

E4e

Reglemente för överförmyndaren i Melleruds konrmun
Komrnunstyrelsens förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att
1. fastställa reglemente för överförmyndaren i Melleruds kommun enligt
föreliggande förslag.

2. upphäva reglemente för överförmyndaren i Melleruds kommun antagen
av kommunfullmäktige den 20 juni 2007, Q 63.
Sarnsmanf,attning

I varje svensk kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd med uppgift att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns
forvaltning och efter ansökan eller anmälan utreda behovet av nämnda insatser.
Detta för att inte rättsförluster ska uppstå for dem som av olika anledningar inte
kan förvalta sin egendom, föra sin talan och tillvarata sina råttigheter.
Överförmyndaren utses av kommunfullmäktige och verksamheten styrs av
Förä ldraba ken (FB) och Förmynderskapsförord n ingen. Överförmynda rens
verksamhet står i sin tur under tillsyn av Länsstyrelsen och besluten kan
överklagas hos Förvaltningsrätten. Melleruds kommun ingår idag i en
samverkan med bland annat Uddevalla kommun.
I

Eftersom nuvarande reglemente antogs 2007 finns behov av en uppdatering.
Därför har ett förslag på reviderat reglemente för överförmyndaren har tagits
fram av överförmyndaren.

BesEutsunderlag:

o Nuvarande reglemente för överförmyndaren.
. Förslag till reviderat reglemente för överförmyndaren
. Arbetsutskottets beslut 2Ot9-O1-29, 9 7.
Fönslag t!!! bes!ut på sammanträdet
Ordförande Morgan E Andersson (C); Bifall till arbetsutskottets förslag enligt
följande:

Kommunfullmäktige beslutar att
1. fastställa reglemente för överförmyndaren i Melleruds kommun enligt
föreliggande förslag.

2. upphäva reglemente för överförmyndaren i Melleruds kommun antagen
av kommunfullmåktige den 20 juni 2007, 9 63.
Bes!utsgång
Ordförande frägar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta

Justerandes sign

Utd
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Dnr KS 2078/759.003

Reglemente för överförmyndaren i Melleruds kommun
Arbetsutskottets förslag t!l! besåut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. fastställa reglemente för överförmyndaren i Melleruds kommun enligt
foreliggande forslag,

2. upphäva reglemente för överformyndaren i Melleruds kommun antagen av
kommunfullmäktige den 20 juni 2007, $ 63.
Sannmanfattning

I varje svensk kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnåmnd med uppgift att utöva tillsyn över formyndares, förvaltares och gode mäns
forvaltning och efter ansökan eller anmälan utreda behovet av nämnda insatser,
Detta för att inte rättsförluster ska uppstå för dem som av olika anledningar inte
kan förvalta sin egendom, föra sin talan och tillvarata sina rättigheter.
Överförmyndaren utses av kommunfullmäktige och verksamheten styrs av
Föräldra balken (FB) och Förmynderskapsförord n i ngen, Överformynda rens
verksamhet står isin tur under tillsyn av Länsstyrelsen och besluten kan
överklagas hos Förvaltningsrätten, Melleruds kommun ingår idag i en
samverkan med bland annat Uddevalla kommun.
Eftersom nuvarande reglemente antogs 2007 finns behov av en uppdatering.
Därför har ett förslag på reviderat reglemente för överförmyndaren har tagits
fram av överfdrmyndaren.

Beslutsunderlag:

r
.

Nuvarande reglemente för överförmyndaren.
Förslag till reviderat reglemente för överförmyndaren,

tlll beslut

på sammanträdet
Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att
1. fastställa reglemente för överförmyndaren i Melleruds kommun enligt

Förslag

föreliggande forslag.

2. upphäva reglemente för överförmyndaren i Melleruds kommun antagen av
kommunfullmäktige den 20 juni 2007, $ 63.
Beslutsgång
Ordförande frågar på forslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta,

Utd

n
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Reglemente för överförmyndaren Melleruds Kommun
S 1 Allmänt om överförmyndarens verksamhet
Överförmyndaren är en obligatorisk kommunal funktion. Överförmyndaren ansvarar för
att kommunens överförmyndarverksamhet bedrivs i enlighet med föråldrabalken samt
formynderska psförord n ingen.

5 2 Overförmyndarens myndighetsfunktion
överförmyndarens myndighetsfunktion utgörs av en överförmyndare och en ersättare
Överförmyndaren ska utöva tillsyn över förmyndarnas, de gode männens och
förva lta rnas verksa m het.
5

3

överförmyndarens förvaltningsfunktion

Overförmyndarens förvaltningsfunktion och administration utförs av Samverkande
överförmyndare och finns i Uddevalla,
S 4 Ekonomisk förvaltning
Överförmyndaren ska ha hand om den ekonomiska förvaltningen inom sitt
förvaltningsområde och inom ramen för av kommunfullmäktige tilldelade medel.

S

5

Arkiv- och personuppgiftsansvar

Överförmyndaren är arkivansvarig fdr verksamheten samt personuppgiftsansvarig for de
register och andra behandlingar av personuppgifter som sker i myndighetens
verksamhet.
5 5 Uppföljning och redovisning
Överförmyndaren ska i enlighet med kommunfullmäktiges riktlinjer följa upp
verksamheten fortlöpande samt i en årlig verksamhetsberättelse redovisa hur uppdraget
har fullgjorts.

9

7

Ersättning

Överformyndarens ersättning fcir uppdraget fastställs i Regler för arvoden och
ersättningar för förtroendevalda i Melleruds kommun.
S 8 Val av överförmyndare
Överförmyndare och ersättare väljs av kommunfullmäktige för fyra år i taget räknat från
och med den 1 januari året efter det år val ägt rum till kommunfullmäktige, Valda
personer ska genast anmälas till länsstyrelsen.

5 9 Ersättarens tjänstgöring
Ersättaren tjänstgör som överförmyndare vid ordinarie överförmyndares frånvaro

$ 1O Delegation
Overförmyndaren har möjlighet att till tjänstemän delegera de ärenden som medges
enligt lag.
Överförmyndaren får inte delegera följande beslut
. Framställan eller yttrande till kommunfullmäktige
. Beslut om att entlediga eller skilja god man eller förvaltare från uppdraget
. Beslut om att häva avtal om samlevnad i oskiftat bo
Beslut om vitesföreläggande
.' Beslut om avslag

20

$ 11 Beslut

För varje beslut som fattats enligt föräldrabalken ska det finnas ett beslutsdokument där
det framgår vem som har fattat beslutet.

$ 12 Kungörelser m m
överförmyndaren ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet
kungörs enligt gällande bestämmelser.

21

MELLERUDS KOMMUN

KOM

MU

NAL FÖ RFATTNINGSSAM LIN G

Flik o

Titel

övenr'önMYNDAREN, REGLEMENTE
Fastställd
Ersätter

av

KF

63

R

;

Grou ps/kanslI/KFS/2O07.doc

Den 20 unr

Sida

Utbytt den

Siqn

1:1

Utöver det som föreskrivs i kommunallagen och föråldrabalken gäller bestämmelserna
detta reglemente.

i

$ 1 Huvudarbetsuppgifter
Overförmyndaren ansvarär för att överförmyndarverksamheten i kommunen bedrivs i
enlighet med reglerna i föräldrabalken samt andra frirfattningar som reglerar frågor knutna till överformyndarverksamhet. Överförmyndaren utövar tillsyn över forvaltarskap och
godmanskap inom Melleruds kommun och fullgör och ansvarar för vad som i övrigt åvilar
överförmyndare eller överfcirmyndarnämnd enligt annan lag och fdrfattning.
5 2 övrig verksamhet
Overförmyndaren ansvarar för information till altmänheten om den egna verksamheten
och regelreformering och regelförenkling inom det egna verksamhetsområdet.
$ 3 Ansvar och rapporteringsskyldighet
Överförmyndaren ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de må|, rikflinier
och den delegation som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller
frirordning sarnt.bestämmelserna i detta reglemente. Överförmyndaren ska minst två
gänger per år ärligen rapporlera tillfullmäktige hur verksamheten utvecklas och hur den
ekonomiska ställningen är under budgetåret, Rapportering ska ske i enlighet med kommunstyrelsens anvisningar för uppfritjning och rapportering.
$ 4 Utvecklingsarbete
överförmyndaren ska vidta åtgärder i syfte att verksamheten inom ansvarsområdet kan
bedrivas så rationetlt som mcijligt. Åtgärderna ska avse såväl inre organisation och arbetsformer som förhållandet till allmånhet och andra myndigheter.

övenrönuYN

DARENS ARB ETSFoRM ER

$ 5 Sammansättning

Förutom överförmyndaren ska en ersättare utses. Överförmyndaren och ersättare utses
av kommunfullmäktige för fyra år. Valet ska forrättas före uigången av december månad
det år då allmännä val av kommunfullmäktige ägt rum och gåtla ?r.o.m. den 1 januari
oo
aret darpa.
Om överförrnyndaren är förhindrad ska överförrnyndarens ersättare tjänstgöra i överförmyndarens ställe.

$ 6 Tillgänglighet

Överförmyndaren ska minst en gång i veckan vara tillgänglig för allmänheten.

övnre

FöRVALTNTNG

$ 7 Uppgifter enligt speciallagstiftning

Overförmyndaren är registeransvarig för de personregister som överförmyndaren för i sin
verksamhet och forfogar över.

$ 8 Samråd
överförmyndaren bör samråda med övriga nårnnder och andra myndigheter samt med
enskilda organisationer i frågor, där överförmyndaren så bedömei tamptigt. överförmyndaren ska också verka för att samråd sker med dem som utnyttjar dess gänster. öu"rförmyndaren får från övriga nämnder, beredningar och anstäildå i t<ommunen begära in
de yttranden och upplysningar som behövs för att överförmyndaren ska kunna futtgOra
sina uppgifter och har skyldighet att till andra nämnder och anställda låmna yttranden
och upplysningar i motsvarande omfattning.
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Fastställd
Ersätter

av KF 63
q
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Den 20 juni 2007
Utbvtt den

nsli/KFS/2007, doc
Sida

Siqn

tt2

S 9 Delegering från kommunfullmäktige
övefförmyndarän ska själv eller genorn ombud föra kommunens talan i alla mål och
ärenden som faller inom överförmyndarens förvaltningsområde, med rätt att på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning avfordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal, orn inte fullmäktigebestämt annat,

S 1O Register- och arkivansvar
Överförmyndaren är registeransvarig för de personregister som överlörmyndaren fcir i sin
verksarnhet. Överförmyndaren är arkivansvarig inom sitt verksamhetsområde.

$ 11 Diarium
När allmän handling har kommit in till eller upprättats hos överförrnyndaren, ska handlingen registreras utan dröjsmå1, om det inte är uppenbart att den är av ringa betydelse
för överförmyndarens verksamhet. I fråga om allmänna handlingar, för vilka sekretess
inte gäller, får dock registrering underlåtas om handlingarna tråtts så ordnade att det
utan svårighet kan fastställas om handling inkommit eller upprättats.
5 12 Värdehandlingar
överförmyndarens förvaltning hörande värdehandtingar ska fcirvaras på betryggande

iill

sätt.

5 13 Delgivning
Delgivn ing sker med överförmyndaren eller överfö rmynda rens ersätta re,
S 14 Undedecknande av handlingar
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av överförmyndaren ska undertecknas av överförmyndaren eller vid förfall för denne av överförmyndarens ersättare och
kontrasigneras av chefen för kommunstyrelsekontorets administrativa enhet eller dennes
ersättare. I övrigt bestämmer överförmyndaren vem som ska underteckna handlingar.
S 15 Jäv

I fråga om jäv gäller vad som är föreskrivet i kommunallagen.
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FOREDRAGNINGSLISTA

Kom m u nstyrelsekontoret

2019-02-20

Dnr KS 2018/374.045

ARENDE 3

Borgensförbindelse mellan Kommuninvest och Melleruds
kommun (förnyad)
Kommunstyrelsens förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. Melleruds kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 4 februari
1998 ("Borgensförbindelsen"), vari Melleruds kommun åtagit sig solidariskt
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ)
("Kommuninvest") förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger
företräda Melleruds kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för
ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande

till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.
2. Melleruds kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Melleruds
kommun den 4 oktober 2OII, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests
medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa
anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.

3, Melleruds kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Melleruds
kommun den 4 oktober 2OLt, vari Melleruds kommuns ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.
4. utse Kommunstyrelsens ordförande Morgan E Andersson och kommunchef
Sophia Vikström att för kommunens räkning underteckna alla handlingar.
Sammanfattning av ärendet
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet
ingicks. Giltighetstiden för Melleruds kommuns borgensåtagande kommer inom kort
att löpa ut. Med hänsyn till att borgensförbindelsen utgör ett av villkoren för
medlemskap i Föreningen och den betydelse borgens-förbindelserna har för
Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor vikt att Melleruds kommun fattar
ett nytt beslut i kommunfullmäktige som bekräftar att borgensförbindelsen alltjämt
är gällande.

Beslutsunderlag

. Skrivelser från Kommuninvest.
r Kom m u nstyrelseförva ltn gens tjä nsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2Ot9-07-29, S 5.
. Kommunstyrelsens beslut 2079-02-13, g 37.
i

n
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Sammanträdesdatum

sida

2019-02-73

Kommunstyrelsen

s37

4

Dnr KS 2078/374.O45

Borgensförbindelse nnellan Konnrnuninvest och Melleruds
kommun (förnyad)
Konrumunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att

1. Melleruds kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 4 februari
1998 ("Borgensförbindelsen"), vari Melleruds kommun åtagit sig solidariskt
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ)
("Kommuninvest") forpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger
företräda Melleruds kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för
ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande
till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.
2. Melleruds kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Melleruds
kommun den 4 oktober 20IL, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests
medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa
anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.
3. Melleruds kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Melleruds
kommun den 4 oktober 201,I, vari Melleruds kommuns ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.

4. utse Kommunstyrelsens ordförande Morgan E Andersson och kommunchef
Sophia Vikström att för kommunens räkning underteckna alla handlingar.
Sarnrnanfattning av ä remdet
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet
ingicks. Giltighetstiden för Melleruds kommuns borgensåtagande kommer inom kort
att löpa ut. Med hänsyn till att borgensförbindelsen utgör ett av villkoren för
medlemskap i Föreningen och den betydelse borgens-förbindelserna har för
Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor vikt att Melleruds kommun fattar
ett nytt beslut i kommunfullmäktige som bekräftar att borgensförbindelsen alltjämt
är gällande.

Beslutsunderlag
från Kommuninvest,
"n Skrivelser
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
. Arbetsutskottets beslut 20L9-07-29, 5 5.

Förslag

till bes!ut på samrnanträdet

Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt
följande:

Kommunfullmäktige beslutar att

1, Melleruds kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 4 februari
1998 ("Borgensförbindelsen"), vari Melleruds kommun åtagit sig solidariskt
borg ensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB;s (publ)
Justerandes sign

Utd
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ragsbestyrka nde
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SAM MANTR.ÄDESPROTOKOL!.
Sammanträdesdatum

2019-02-13

Kommunstyrelsen

sida

5

("Kommuninvest") förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger
företräda Melleruds kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för
ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensforbindelsen i förhållande
till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.

2. Melleruds kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Melleruds
kommun den 4 oktober 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests
medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa
anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller,
3. Melleruds kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Melleruds
kommun den 4 oktober 201I, vari Melleruds kommuns ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller,

4, utse Kommunstyrelsens ordförande Morgan E Andersson och kommunchef
Sophia Vikström att för kommunens räkning underteckna alla handlingar.
Beslutsgång
Ordförande frigar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta,

Utd ragsbestyrka nde

Justerandes sign
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Kom mu nstyrelsens

a
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2A19-01-29
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B

Dnr KS 2018/374.045

Borgensförbindelse mellan Kornmuninvest och Melleruds
kornmun (förnyad)
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att

1. Melleruds kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 4 februari
1998 ("Borgensförbindelsen"), vari Melleruds kommun åtagit sig solidariskt
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest isverige AB:s (publ)
("Kommuninvest") förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger
företräda Melleruds kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för
ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande
till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.

2, Melleruds kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Melleruds
kommun den 4 oktober 2077, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests
medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framstålla
anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.

3. Melleruds kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Melleruds
kommun den 4 oktober 2A71, vari Melleruds kommuns ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.

4. utse Kommunstyrelsens ordförande Morgan E Andersson och kommunchef
Sophia Vikström att for kommunens räkning underteckna alla handlingar.
Sanrmanfattn6ng av ärendet
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet
ingicks. Giltighetstiden för Melleruds kommuns borgensåtagande kommer inom kort
att löpa ut, Med hänsyn till att borgensförbindelsen utgör ett av villkoren för
medlemskap i Föreningen och den betydelse borgens-förbindelserna har för
Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor vikt att Melleruds kommun fattar
ett nytt beslut i kommunfullmäktige som bekräftar att borgensförbindelsen alltjämt
är gällande.

Beslutsunderlag
. Skrivelser från Kommuninvest.

.

Kom m u nstyrelseförva ltn

i

n

gens tjä nsteskrivelse.

till bestut på sammanträdet
Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att
Förslag

1. Melleruds kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 4 februari
1998 ("Borgensförbindelsen"), vari Melleruds kommun åtagit sig solidariskt
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ)
("Kommuninvest") förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger
foreträda Melleruds kommun genom att företa samtliga nödvåndiga åtgärder för
Utd ragsbestyrkande

n
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Sammanträdesdatum

Kommu nstyrelsens

a

2019-a7-29

rbetsutskott

sida

9

ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i forhållande

till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.
2, Melleruds kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Melleruds
kommun den 4 oktober 2077, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests
medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa
anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.

3. Melleruds kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Melleruds
kommun den 4 oktober 2017, vari Melleruds kommuns ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller,

4. utse Kommunstyrelsens ordfcirande Morgan

E

Andersson och kommunchef

Sophia Vikström att för kommunens räkning underteckna alla handlingar,

Bes!utsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

J

Utd ragsbestyrka nde

srg n
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Tjänsteskrivelse

MELLERUDS KOMMUN
Kom m

u

Datum
20tB-12-20

nstyrelseförvaltn i ngen

Diarienummer

Sida

KS 2OLB/374

1 (2)

Kommunstyrelsen

Borgensförbindelse mellan Kommuninvest och Melleruds
kommun (förnyad)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. Melleruds kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 4 februari
1998 ("Borgensförbindelsen"), vari Melleruds kommun åtagit sig solidariskt
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ)
("Kommuninvest") förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger
iöreträda Melleruds kommun genom att foreta samtliga nödvändiga åtgarder
for ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i
förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.

2. Melleruds kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Melleruds
kommun den 4 oktober 201I, vari det inbördes ansvaret mellan
Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer
skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt
Borgensförbi ndelsen, a I ltjämt gäller.

3. Melleruds kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Melleruds
kommun den 4 oktober 2}tt, vari Melleruds kommuns ansvar för
Kom mu n i nvests motpa rtsexponeri nga r avseende d erivat reg leras,
gäller.

a

I

ltjämt

4. utse Kommunstyrelsens ordförande Morgan E Andersson och kommunchef
Sophia Vikström att för kommunens räkning underteckna alla handlingar
Sammanfattning av ärendet
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet
ingicks. Giltighetstiden för Melleruds kommuns borgensåtagande kommer inom
kort att löpa ut. Med hänsyn till att borgensförbindelsen utgör ett av villkoren för
medlemskap i Föreningen och den betydelse borgens-förbindelserna har för
Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor vikt att Melleruds kommun
fattar ett nytt beslut i kommunfullmäktige
som bekräftar att borgensforbindelsen alltjämt är gällande.

Beslutsunderlag

o

Bifogade skrivelser från Kommuninvest med vägledning för handläggning av
ärendet

Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post

Bankgiro

Melleruds kommun
464 BO MELLERUD

Storgatan 11

0530-180 00

kommunen@mellerud.se

5502-2776

Organisationsnr

29
0530-181

Webb

Plusgiro

212000-1488

Fax

01

www.mellerud.se

W

Tjänsteskrivelse

MELLERUDS KOMMUN
Kom m u nstyrelseförva I tn

in

Datum
2OtB-r2-2O

gen

Diarienummer

Sida

KS 2OtB/374

2 (2)

Björn Lindquist
Ekonomichef
0530-181 37

Sophia Vikström
Kommunchef

bjorn, I i ndq u ist@ mel lerud,se

Beslutet skickas

till

Kommuninvest
Ekonomichefen
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1

Melleruds kommun
Att: Björn Lindquist
Box 64
464 80 Mellerud

Angående borgensforbindelse, regressavtal och avtal om
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar
avseende derivat
Vi skriver till Dig som kontaktperson ftir Melleruds kommun som är medlem i
Kommuninvest ekonomi sk forenin g ("Förenin gen").
Föreningens upplånings- och utlårringsverksamhet bedrivs

i det av Föreningen

helägda
(publ) ("Kornmuninvest"). För att
Sverige
dotterbolaget Kommuninvest
Kommuninvest sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden

i

i

AB

återfinns i Föreningens stadgal sorn villkor ftjr medlemskap, att samtliga medlemmar
enligt separat tecknad borgensforbindelse ska ansvara solidariskt såsonr for egen skuld
for Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat
borgensforbindelse. Melleruds kommun utfiirdade sin borgensforbindelse den 4 februali
1998 och har bekräftat densamma genom beslut av kommunfullmäktige den 21 oktober
2009.

Sarntliga kommunala borgensftirbindelser forvaras hos Kommuninvest. Vid
Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras borgensforbindelserna ftir långivaren. I den praktiska hanteringen vid företeende av borgensforbindelser i sarnband med Kommuninvests upplåning företräder således
Kommuninvest medlemmama genternot långivalna.
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då ätagandel ingicks,

från den dag då

borgensåtagandet bekräftats genom beslut av
kommunfullmäktige. Giltighetstiden lor Melleruds kommuns borgensåtagande kommer
således inom korl att löpa ut. Med hänsyn till att borgensförbindelsen utgör ett av
villkoren ör medlemskap i Föreningen ocli den betydelse borgensförbindelserna har fijr
Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor vikt att Melleruds kommun innan
borgensflbrbindelsens giltighetstid löper ut på nytt fattar ett beslut i kommunfulhnäktige,
på det sätt som anges nedan, som bekräftar att borgensforbindelsen alltjämt är gäLlande,
sarnt därefter undertecknar en separat sådan bekräftelse av borgensförbindelsen. När detta
hal skett har borgensåtagandet förlängts ytterligare en tioårsperiod.

alternativt

Samtliga medlemmar har, utöver borgensforbindelsen, tecknat ett separat regressavtal
("Regressavtalet") med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar ftir
Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Ekonomisk förening, org nr: 716453-2074. Styrolsens säte: Örebro
K^hhilhihi,act

F,Rtinhat.

ÄR nr

nr' 464r'4/-q^?q

Stvrplsanq

Postadress:9ox124,701 42Örebro. Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan

2

Tel: 019-16 78 00 . Fax: 019-121198 . E-post: förnamn.efternamn@kommuninvest,se . lnternet: www.kommuninvesl.se
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Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat ("Garantiavtalet"). Även dessa
avtal är av avgörande betydelse for medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för
Kommuninvests verksamhet. Melleruds hommun undertecknade Regressavtalet den
4 oktober 201 I och Garantiavtalet den 4 oktober 201 I . Även dessa avtal riskerar att bli
ogiltiga efter tio år och rnåste därfor, inom denna tid, bekräftas i enlighet med vad som
ovan angivits fiir borgensltirbindel sen.
För atf underlätta för nredlernlnama har beslutats att tillämpa ett gemensamt fiirfarande
for samtliga bekräftelser och att Regressavtalet och Garantiavtalet således ska bekräftas i
salrband rned borgensforbindelsen. På så sätt rnåste endast en bekräftelse göras, som
omfattar såvä I borgensforbinde ls en som avtal en ( "8 ekr'äftelsen").
En cliecklistahar upprättats över åtgärder som ska vidtas vid tecknandet av Bekräftelsen.
För att enhetlighet i dokumentationen for samtliga medlemmar (i dagsläget ca280 st) ska
uppnås är det viktigt att samtliga medlemmar l.oljer checklistan.

Melleruds kommun ska vidta l.oljande åtgärder.

1.

Kommunfullmäktige ska fatta ett beslut rled foljande lydelse
Kommunfullmäktige beslutar

ingången borgensforbindelse av den
4 februari 1998 ("Borgensfbrbindelsen"), vari Melleruds kommun åtagit sig
solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s
(publ) ("Kommuninvest") forpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest
äger foreträda Melleruds kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder
ftil ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i

Att Melleruds kommun bekräftar att

forhållande

till Kommuninvests

nuvarande och blivande borgenärer.

Att Melleruds kommun bekräftar att regressavtalet underlesknat av Melleruds
kommun den 4 oktober 201l, vari det inbördes ansvaret mellan Kornmuninvests
medlemmar regleras for det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa
anspråk gentemot någon eller några av medlenrmalna enligt Borgensförbindelsen,
alltjämt gäller.

Att Melleruds kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Mellerr.rds
konrmun den 4 oktober 2011, vari Melleruds kommuus allsvar för
Kommuninvests motpaftsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.
att utse [NN] och [NN] att for kommunens räkning underteckna alla handlingar
med anledning av detta beslut.

2.

Protokoll fi'ån fullmäktiges möte (innehållande beslutet om att bekräfta ingången
Borgenslorbindelse, Regressavtalet Samt Garantiavtalet) ska anslås på
hommunens anslagstavla i enlighet med reglerna i kommunallagen. Observera att

+
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vad gäller anslagsbevis måste justeringen av protokollet ha anslagits tre veckor
från uppsättandet, dvs. 3 veckor + I dag räknat med dagen då det sattes upp. Som
tumregel gäller att om protokollet anslås en rnåndag ska det tas ned en tisdag.
Observera dock att l-orlängning av denna tid måste ske då sista dagen i fristen
infaller på en lördag, en allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller
nyårsafton. Kontakta gärna Advokatfirrnan Lindahl (kontaktuppgifter nedan) om
ni har några frågor med anledning av detta.

3.

När anslagstiden löpt ut ska lagakraftsbevis begäras från forvaltningsrätten i
Göteborg.

4.

När lcommunfullmäktiges beslurt vunnit laga kraft ska slutligen Bekräftelsen
undertecknas av de två företrädare för Melleruds kommun sonl
kommunfullmäktige bemyndigat i sitt beslut. För det fall företrädare inte
namngivits i beslutet, och bemyndigandet endast avser innehavaren av viss
befattning, ska till Bekräftelsen bifogas underlag som visar att företrädaren
innehade ifrågavarande befattning vid tiden for undertecknandet.

5.

Melleruds kommun ska därefter till Advokatfinnan Lindahl översända ftiljande:

A)

Lagakraftvunnet protokoll
Kopia av lagakraftvunnet protokoll med fullmäktiges beslut enligt punkten I
ovan (inklusive anslagsbevis och Iagakraftbevis).

B)

Bekräftelsen i original (samt i forekommande fall. underlag enligt punkt 4)

Kommuninvest önskar att undertecknad Bekräftelse tillställs Advokatfir'man Lindahl
senast den 3l maj2019.

har uppdragit ät Advokatfinnan Lindahl att biträda oss i arbetet rörande
borgensbekräftelserna och vid frågor rörande dessa ber vi er därfor att kontakta lda
Karlsson på Advokatfirman Lindahl via telefon 019-20 89 00 eller via e-post

Vi

ida,karl sson@l indahl.se.

Handlingar skickas till:
Advokatfirman Lindahl
Box 143
701 42 Orebro
Med vänlig hälsning

Fredrika Norman
KovvuNrNVEST r Svsnlce AB (nunl)
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Bekräftelse av borgensfiirbindelseo regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar
lör Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat samt fullmakt att
kommunicera borgensförbindelse
Härmed bekrättas

att ingången borgensörbindelse av den 4 februari 1998 ("Borgensförbindelsen"),
vari Melleruds kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för
Kommuninvest

i

Sverige AB:s (publ) ("Kommuninvest") forpliktelser, alltjämt

gäller;

att Kommuninvest äger foreträda Melleruds kommun genom att öreta samtliga
nödvändiga åtgärder ftir ingående och vidmakthållande av borgen enligt
Borgensfiirbindelsen i förhållande till Kommuninvests borgenärer och blivande
borgenärer;
att regressavtalet undertecknat av Melleruds kommun den 4 oktober 201l, vari det

inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras f<jr det f'all
Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av
medl emmarna enl i gt Borgensforbindel sen, all tj ärnt gäll er; samt

att gararrtiavtalet undertecknat av Melleruds kommun den 4 oktober 2011, vari
Melleruds kommuns ansvar for Kommuninvests motpartsexponeringar avseende
derivat regleras, alldärnt gäller.

Ort

Datum

För Melleruds kommun

Företrädare ftir kommunen

Företrädare för kommunen
enligt beslut

enligt beslut

Namnförtydligande

Namnftirtydligande
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FOREDRAGNINGSLISTA

Kom m u nstyrelsekontoret

2019-02-20

Dnr KS 2078/749.024

Äneruoe +

Tolkning av bestämmelser om 1:e vice ordförande och
2:e vice ordförandes arvode
Kommunstyrelsens förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att med undantag for 1:e vice och 2:e vice ordförande
i kommunfullmäktige, valnämnden och AB Melleruds Bostäder, fram tills nya
bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Melleruds kommun
antagits,

1. 1:e vice ordförande får, förutom det fasta arvodet, sammanträdesarvode såsom
ledamot.

2.2:e vice ordförande får endast fast sammanträdesarvode enligt de regler som
gäller för vice ordförande i nämnder och styrelser i Bestämmelser om
ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Melleruds kommun antagna av
kommunfullmäktige den 19 april 2006, $ 43.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av kommunfullmäktiges beslut den 21 november 2018, 5 145,
att införa 1:e och 2:e vice ordförande isamtliga nämnder och styrelser har
arvodesberedningen att föreslå en anpassning av arvoden till de förtroendevalda,

Arvodesberedningens forslag bygger på tidigare principer. Arvoden för 2:e vice
ordförande i förslaget motsvarar det som tidigare utbetalats till vice ordförande
enligt det gamla systemet. Enligt tidigare system har basen för alla arvoden i
kommunen varit det arvode som riksdagsledamöter erhåller och det har räknats ut
som en procentandel av detta. Arvodet till vice ordförande i nämnder och styrelser
har varit en andel av ordförandens arvode. Arvodesberedningen föreslår nu att
samtliga arvoden beräknas som en andel av riksdags-ledamöternas arvode.
Arvodesberedningen beslutade den 11 december 2OLB, $ 1, att genomföra en
större genomgå n g av a rvodesreg lementet u nder ma ndatperioden 2OI9 -2022.
Kommunstyrelsen beslutade den 16 januari 2OI9, $ 11, att begära arvodesgruppens skyndsamma tolkning och tillämpning av bestämmelserna vad gäller
1:e och 2:e vice ordförandes uppdrag i relation till arvode.
Kommunfullmäktige fastställde den 30 januari 2Ot9, $ 4, nya arvoden för
förtroendeva lda.

Beslutsunderlag

r Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Melleruds
kommun.
. Kommunstyrelsens beslut 2019-01-16, 5 11.
o Arvodesberedningens beslut 2079-AI-28, 5 1.
o Kommunfullmäktiges beslut 2019-01-30, 5 4 med bilaga.
. Arbetsutskottets beslut 2019-02-72, S 31.
r Kommunstyrelsens beslut 2019-02-13, 5 54.
35

SAM MA!VTRÄDESPROTOKO I.!.

MELLERUDS KOMMUI{

Sammanträdesdatum

S

sida

2079-02-t3

Kommunstyrelsen

54
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nr KS 2018/749'024

Tolkning av bestämfflelser om 1:e vice ordförande och
2:e vice ordförandes arvode
Förslag tiål bes|ut
Kommunfullmäktige beslutar att med undantag för 1:e vice och 2:e vice ordförande
i kommunfullmäktige, valnämnden och AB Melleruds Bostäder, fram tills nya
bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Melleruds kommun
a

ntag its,

1. 1:e vice ordförande får, förutom det fasta arvodet, sammanträdesarvode

såsom

Iedamot.

2. 2:e vice ordförande får endast fast sammanträdesarvode enligt de regler som
gäller för vice ordförande i nämnder och styrelser i Bestämmelser om
ekonomiska ersättningar till fortroendevalda i Melleruds kommun antagna av
kommunfullmäktige den l-9 april 2006, $ 43.
Jäv
grund av jäv deltar inte Eva Pärsson (M), Michael Melby (S), Marianne Sand
Wallin (S) och Jörgen Eriksson (KIM) i handläggningen av ärendet'
På

5an'rrnanfattning av ä rendet
Med anledning av kommunfullmäktiges beslut den 21 november 2OIB, 5 145,
att införa 1:e och 2:e vice ordförande i samtliga nämnder och styrelser har
arvodesberedningen att föreslå en anpassning av arvoden till de förtroendevalda.
Arvodesberedningens förslag bygger på tidigare principer. Arvoden för 2:e vice
ordförande iförslaget motsvarar det som tidigare utbetalats till vice ordförande
enligt det gamla systemet. Enligt tidigare system har basen för alla arvoden i
kommunen varit det arvode som riksdagsledamöter erhåller och det har räknats ut
som en procentandel av detta. Arvodet till vice ordförande i nämnder och styrelser
har varit en andel av ordförandens arvode. Arvodesberedningen föreslår nu att
samtliga arvoden beräknas som en andel av riksdags-ledamöternas arvode,
Arvodesberedningen beslutade den 11 december 2078, $ 1, att genomföra en
större genomgång av arvodesreglementet under mandatperioden 2079-2022.
Kommunstyrelsen beslutade den 16 januari 2019, $ 11, att begära arvodesgruppens skyndsamma tolkning och tillämpning av bestämmelserna vad gäller
1;e och 2:e vice ordförandes uppdrag i relation till arvode'

Kommunfullmäktige fastställde den 30 januari 2019, $ 4, nya arvoden för
förtroendeva lda,

Förslag ti!l beslut på sarnnnanträdet
Ordförande Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att med
undantag for 1:e vice och 2:e vice ordförande ikommunfullmäktige, valnämnden
och AB Melleruds Bostäder, fram tills nya bestämmelser om ekonomiska
ersättningar till förtroendevalda i Melleruds kommun antagits,
Utdragsbestyrka nde

Justerandes sign
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MELLERUDS KOMMUN

SAM MANTRADESPROTOKOLI.

Kommunstyrelsen

2079-02-13

Sammanträdesdatum

1, 1:e vice ordforande får, förutom det fasta arvodet, sammanträdesarvode

sida

26

säsom

ledamot.

2. Z:e vice ordförande får endast fast sammanträdesarvode enligt de regler som
gäller för vice ordförande i nämnder och styrelser i Bestämmelser om
ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Melleruds kommun antagna av
kommunfullmäktige den 19 april 2006, $ 43'

Bes!utsEång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta

Beslutsunderiag

.
.
.
.
o

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Melleruds
kommun.
Kommunstyrelsens beslut 2019-01-16, 5 11.
Arvodesberedningens beslut 2079-01-28, S 1'
Kommunfullmäktiges beslut 2019-01-30, 5 4 med bilaga.
Arbetsutskottets beslut 2019-02-12, 5 31'

Utd

Justerandes sign
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SAM MANTRADESPROTOKOLL

MELLERUDS KOMMUN

Sa

Kommu nstyrelsens

a

sida

mmanträdesdatum

2019-02-12

rbetsutskott

1B

Dnr KS 20IB/749.024

s31

Tolkning av bestämmelser om 1:e vice ordförande och
2:e vice ordförandes arvode
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att, fram tills nya bestämmelser om ekonomiska
ersättningar till förtroendevalda i Melleruds kommun antagits,
1. 1:e vice ordforande får, förutom det fasta arvodet, sammanträdesarvode såsom
ledamot.
Z. 2:e vice ordförande får endast fast sammanträdesarvode enligt de regler som
gäller for vice ordförande i nämnder och styrelser i Bestämmelser om
ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Melleruds kommun antagna av
kommunfullmäktige den 19 april 2006, 5 43.
Jäv
på grund av jäv deltar inte Eva Pärsson (M) och Michael Melby (S) i handläggningen
av ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av kommunfullmäktiges beslut den 21 november 2OL8,9145,
att införa 1:e och 2:e vice ordförande i samtliga nämnder och styrelser har
arvodesberedningen att föreslå en anpassning av arvoden till de förtroendevalda.
Arvodesberedningens förslag bygger på tidigare principer. Arvoden för 2:e vice
ordförande i förslaget motsvarar det som tidigare utbetalats till vice ordförande
enligt det gamla systemet. Enligt tidigare system har basen för alla arvoden
kommunen varit det arvode som riksdagsledamöter erhåller och det har räknats ut
som en procentandel av detta. Arvodet till vice ordförande i nämnder och styrelser
har varii en andel av ordförandens arvode. Arvodesberedningen fÖreslår nu att
i

samtliga arvoden beräknas som en andel av riksdags-ledamöternas arvode.
Arvodesberedningen beslutade den 11 december 20L8, $ 1, att genomföra en
större genomgång av arvodesreglementet under mandatperioden 2079-2022.

Kommunstyrelsen beslutade den 16 januari 2019, $ 11, att begära arvodesgruppens skyndsamma tolkning och tillämpning av bestämmelserna vad gäller
1:e och 2:e vice ordförandes uppdrag i relation till arvode'

Kommunfullmäktige fastställde den 30 januari 2019, $ 4, nya arvoden för
förtroendeva lda.

Beslutsunderlag
a

a
a

I ustera ndes

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Melleruds
kommun.
Kommunstyrelsens beslut 2019-01-16, g 11.
Arvodesberedningens beslut 2OL9-OI-28, 5 1.
Kommunfullmäktiges beslut 2019-01-30, 5 4 med bilaga.
Utd ragsbestyrka nde

ign
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SAM MANTRÄD ESP ROTO KO LL

MELLERUDS KOMMUN
Ko m m u

nstyrelsens

Förslag

a

Sammanträdesdatum

2079-02-L2

rbetsutskott

sida

19

till beslut på sammanträdet

Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att, fram tills nya
bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Melleruds kommun
antagits,
1. 1:e vice ordförande får, förutom det fasta arvodet, sammanträdesarvode såsom
ledamot.
Z. 2:e vice ordförande får endast fast sammanträdesarvode enligt de regler som
gäller för vice ordförande i nämnder och styrelser i Bestämmelser om
ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Melleruds kommun antagna av
kommunfullmäktige den 19 april 2006, 5 43'

Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Omed
Par

or9an

a

justerin
juster

d

el Jensen

A

Utd ragsbestyrkande

Justerandes sign
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MELLERUDS KOMMUN

SAM MANTRÄDES PROTO KOLL

Kommunfullmäktige

2019-01-30

Sam manträdesdatum

sida
B

Dnr KS ZALB/749.424

54
Arvoden

till förtroendevalda, revidering

Kommu nfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa arvoden till fortroendevalda enligt
föreliggande förslag.

Sammanfattning av ä rendet
Med anledning av kommunfullmäktiges beslut den 21 november 2018, S 145'
att infora t:etch 2:e vice ordforande isamtliga nåmnder och styrelser har
arvodesberedningen att föreslå en anpassning av arvoden till de fortroendevalda'
Arvodesberedningens förslag bygger på tidigare principer. Arvoden för 2:e vice
ordförande i forsåget motsvaraidet som tidigare utbetalats till vice ordförande
enligt det gamla systemet. Enligt tidigare system har basen för alla arvoden i
komhunen varit det arvode som riksdagsledamöter erhåller och det har räknats ut

som en procentandel av detta. Arvodet till vice ordförande i nämnder o-ch styrelser
har varit en andel av ordfcirandens arvode. Arvodesberedningen föreslår nu att
samtliga arvoden beräknas som en andel av riksdagsledamöternas arvode'
Arvodäsberedningen beslutade den 11 december 2018, $ 1, att genomföra en
större genomgång av arvodesreglementet u nder mandatperioden 2019 -2022'
Kommunstyrelsen beslutade den 16 januari 2019,9 11, att begära arvodesgruppens s'kyndsamma tolkning och tillämpning av bestämrnelserna vad gäller
i:e och 2:e vice ordförandes uppdrag i relation till arvode'

Beslutsunderlag

r
r

Arvodesberedningens beslut 2018-12-11' S 1'
Kommunstyrelsens beslut 2019-01-16, 5 11'

Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordförande Roland Björndahl (M); Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt
följande:
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa arvoden till förtroendevalda enligt
föreliggande förslag.

Beslutsgång
Ordfcjranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmåktige bifaller detta.
Beslutet skickas

till

Arvodesberedningen (sammanka llande)
Personalenheten (löner)

'*"*ry'*/pfr

Utdragsbestyrkande

40

Arvoden för förtroendevalda i Melleruds kommun 2019
/män

Riksdagsledamot 2019
o/o

äv

mo

Arvode 2O19

Justering

0,3

Schabloners. halv förlorad arbetsförtj
Schabloners. hel förlorad arbetsförtj.

I, 1

735,9

2, 1

l4o4t9

2OOt7

Sammanträdesersättning. < 4tim
Sammantrådesersättning. > 4tim
Inläsningsarvode kommunfullmäktige

0,7
1,3

Kommunfullmäktiges ordförande
Kommunfullmäktiges 1 :e vice ordförande
Kommunfullmäktiges 2 : e vice ordförande

2,6

Kom m unstyrelsens ordförande

75
4
27

e vice ordförande
e vice ordförande
Kom munstyrelsens a rbetsutskotts ledamot
Kultur- och utbildningsnämndens ordf.
Kultur- och utbildningsnåmndens 1:e vice ordförat
Kultur- och utbildningsnämndens 2:e vice ordförat
Socialnämndens ordförande
Socialnämndens 1 :e vice ordförande
Socialnämndens 2:e vice ordförande
Byg gnadsnämndens ordförande
Byggnadsnämndens 1 :e vice ordförande
Byggnadsnämndens 2:e vice ordforande
Valnämndens ordförande valår
Valnämndens 1:e vice ordförande
Valnämndens 2:e vice ordförande
Valnämndens ordförande ej valår
Valnämndens 1:e vice ordförande
Valnämndens 2:e vice ordförande
Melleruds Bostäders ordförande
Melleruds Bostäders 1:e vice ordförande
Melleruds Bostäders 2:e vice ordförande
Revisorer
Valberedningens ordförande

Kommunstyrelsens

1

:

Kommunstyrelsens

2

:

2oo:-lmöte

1
1

468,3
869t7
2OLA-2O22

1739,4
669
569
50175

2676

2

18063
1338

L4,B

99fJ1,2

2
6

t4,B
2
6

7,4
2
3

1,3

0,5
0,5
0,4

0,15
0,15
5,2

1338
401,4

99Or,2
1338

40t4
495lJ,6

1338
2007
869,7
334,5
334,5

267t6
1OO,35
1OO,35

Överförmyndare
Överförmyndares ersättare

7,L

3478,8
1338
1338
869t7
669
4749,9

r,7

,.1-37,3 OBS! Per vecka vid intråde

Timarvode för röstråknare vid utbildning, arbete p
valdagen, onsdagsräkning. Ordf./vice ordf.
transport till valkansliet på valnatten.
Reseersättning enligt kommunens vanliga nivå.
I första hand uppmanas valarbetarna att samåka.

0,3

2OO,7

Rösträknare, valdag första timme
Rösträknare, valdag efterlöljande timme

0,5
0,3

334t5

2
2

L,3
1

2OO,7

Schablontillägg (för bemanning, schemalåggning, hämtning av material och iordningställande av vallokalen
Ordförande i valdistrikt 800 kr
Vice ordförande i valdistrikt 400 kr

2019-02-07
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SAM MANTRÄDESPROTO KO LL

MELLERUDS KOMMUN

sida

Sammanträdesdatum

2019-01-28

Arvodesbered ningen

51
Tyd

3

Dnr

liggörande av a rvodesjusteringa r

Beslut
Beredningen beslutar föreslå kommunfullmäktige att fram tills nytt reglemente är
klart föreslås förste vice ordförande i nämnder och styrelser få
sammanträdesersättning. Fram tills nytt reglemente antagits år det beredningens
mening att de regler som gäller för vice ordförande i nämnder och styrelser enligt
reglemente, fastställt av kommunfullmäktige 19 april 2006 S 43, gäller for de nu
valda andre vice ordförandena i nämnder och styrelser.

Sammanfattning av ärendet
Inför fullmäktiges beslut den 30 januari 2019 har det väckts frågor till
arvodesberedningen om hur ersättning skall utgå till förste vice ordfcirande

i

nämnder och styrelser i samband med sammanträden. Det gällande reglementet
för arvoden tar inte upp arvoden till förste och andre vice ordförande.

Beslutet skickas

till

Kommunfullmäktige
Justerandes sign

Utd
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ragsbestyrka nde

M AN TRÄOESPNOTOKOLL
Samma nträdesdatum

MELLERUDS KOMMUN

SAM

Kommunstyrelsen

2019-O 1- 16

sida

20

Dnr KS 2018/749,024

511

Arvoden till förtroendevalda. revidering
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmåktige beslutar att faststålla arvoden till förtroendevalda enligt
föreliggande förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att begära arvodesgruppens skyndsamma tolkning

och

tillämpning av beståmmelserna vad gäller 1:e och 2:e vice ordforandes uppdrag
relation till arvode.
Jäv
På grund av jåv deltar inte Michael Melby (s), Marianne sand wallin (s),
Pärsson (M), Jörgen Eriksson (KiM) i handlåggningen av ärendet.

i

Eva

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av kommunfullmåktiges beslut den 21 november 2018, I 145,
att införa 1:e och 2:e vice ordförande isamtliga nämnder och styrelser har

arvodesberedningen att föreslå en anpassning av arvoden till de fcirtroendevalda'
Arvodesberedningens förslag bygger på tidigare principer. Arvoden for 2:e vice
ordförande i förslaget motsvarar det som tidigare utbetalats till vice ordförande
enligt det gamla systemet. Enligt tidigare system har basen för alla arvoden i
kommunen varit det arvode som riksdagsledarnöter erhåller och det har räknats ut
som en procentarrdel av detta. Arvodet till vice ordförande i nämnder och styrelser
har varii en andel av ordforandens arvode. Arvodesberedningen föreslår nu att
samtliga arvoden beräknas som en andel av riksdagsledamöternas arvode.
Arvodesberedningen beslutade den 11 december 2018. $ 1, att genomföra en
större genomgå ng av arvodesreglementet under mandatperioden 2019 -2022'

Beslutsunderlag

.

Arvodesberedningens beslut 2018-12-11, 5 1'

Förslag

till beslut på sammanträdet

Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall lill arbetsutskottets förslag enligt
följande:
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa arvoden till förtroendevalda enligt
förel iggande fcirslag.
Daniel Jensen (KD): Kommunstyrelsen beslutar att begära arvodesgruppens
skyndsamma tolkning och tillämpning av bestämmelserna vad 9äller 1:e och

2:e vice ordförandes uppdrag i relation till arvode'

Beslutsgång
Ordforande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
til

Beslutet

'rt

ru

5a

I

n

llande
Utd

Justerandes sigrl

/'y''r

r
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Titel

EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR FOR FORTROENDEVALDA
KOMMUN
Fastställd av
Ersätter

KF

6

43

Den 19 april 2006
Utbytt den

I MELLERUDS
Sida

1:1

Siqn

ALLMANNA BESTAMMELSER
Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna
15
Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 $ kommunallagen

(1991:900).

För förtroendevalda som fullgör uppdrag på trettiO eller på minst 4O
endast gS 6, 9-10, 12 samt I4-t6.

o/o

äv heltid gäller

Ersättningsberättigade sammanträden m m

25
Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra fortroendevalda som medgetts
närvarorätt har rätt till ersättning enligt vad som närmare anges i 3-5 55, B $ och 10-14
$$ för

a)

sammanträde med kommunstyrelsen och övriga nämnder, nämndutskott,
nä m nd bered n i nga r, liksom revisorernas sa m ma nträden,

b)

sammanträden med utred

c)

protokollsjustering, då särskild tid och plats bestämts härför,

d)

konferens, informationsmöte, stud iebesök, uppd ra g som konta ktperson, stud ieresa,
kurs eller liknande som rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband
med det kommunala förtroendeuppdraget. Beslut i samråd med styrelsen/nåmndens
ordförande alt. vice ordförande,

e)

förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller annan
motpart till kommunen,

f)

överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den
förtroendevalde själv tillhör,

g)

sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt organ,

h)

överläggning med förvaltningschef eller annan anställd vid det kommunala organ den
förtroendevalde själv tillhör,

i)
j)

besiktning eller inspektion,
överläggning med utomstående myndighet eller organisation,

k)

fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag.

ni

ngskomm itt6er, projektgrupper och

44
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Den 19 april 2006
Utbytt den

FI|K

E

I MELLERUDS
Sida

S

n

I:2

ERsÄTTNING TöN TöNIONAD ARBETSINKOMST SAMT
rön rönlOnADE pENsIoNs- OCH sEMESTERFönMÅNen
Förlorad arbetsinkomst

35
Förtroendevalda har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst med antingen
schablonbelopp per hel-/halv dag eller om den faktiska förlusten är större än
scha bl onersättnin gen, faktisk styrkt förl orad arbetsin komst.
Bestämmelserna om ersättning för förlorad arbetsinkomst ska-ll tillämpas strikt enligt
bestämmelserna. Detta innebär att ersättning endast kan utgå vid faktiskt förlorad
arbetsinkomst. Förtroendevalda som är egna företagare (innehar F-skattsedel) erhåller
schablonbeloppet efter egen uppgift om inkomstförlust på grund av uppdraget'
Kommunalt uppdrag som utföres under semester eller annan betald ledighet' ger ej ersättning för förlorad arbetsinkomst.
Ersättning for förlorad arbetslöshetsersättning (a-kassa) utgår enligt schablon för hel
resp. halv dag.
För att erhålla ersättning för förlorad arbetsförtjänst vid närvaro i kommunfullmäktige,
krävs att man med intyj sgrker detta eller på ånnat sätt kan påvisa frånvaro från
ordinarie arbetet,

Ersättning för förlorad retroaktiv arbetsinkomst utgår inte'

Förlorad pensions- och semesterförmån

4g
Förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån. Ersättning utgår iform
o/o av den
av årliga avgiftertill tjänstepensionsförsäkring. Den årliga avgiften är 3'5
den
som
sammånlagåa ersättnlngen för förlorad arbetsinkomst under året
förtroendevalde erhållit för fullgörande av förtroendeuppdraget i kommunen. För att
ersättning ska utgå krävs att den förtroendevalde kan visa att futlgörande av det
kom m u na la förtroendeuppd ra get medfört minskade tjä nstepensionsavg ifter.
o/o på forlorad
Den årliga pensionsavgiften beräknas schablonmässigt med 3,5
arbetsinkomst och utbetalas till den förtroendevalde som lön senast vid utgängen av
raÅ *ånad året efter det år vilken förlusten hänför sig till. Genom betalning av årliga
avgifter har kommunen fullgjort sin lagliga skyldighet att ersätta den förtroendevalde för
föriorad pensionsförmå n,

Ersättning för förlorad pensionsförmån utges ej till förtroendevald som uppnått 65 års
åtder.

45
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Den 19 april 2006
Utbvtt den

FI|K

E

I MELLERUDS
Sida

1:3

Sien

Förlorad semesterförmån

sq
Om den förtroendevalde har förlorat semesterersättning pga. kommunalt uppdrag har
hon/han rätt till ersättning härför.
Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån skall framställas senast inom ett år
^o
frän
dagen för sammanträdet.

ARVODEN M M
Arsarvode
6S
Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på trettid eller mer än 40
till årsarvode med belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga.

o/o

av heltid har rätt

Årsarvoderad förLroendevald har rätt till ledighet i samma utsträckning som
kommunanställda i Melleruds kommun, Detta innebär bl.a. att sjuklönelagens regler
gäller, liksom att AB 05 5 28 (sjukdom, sjuklön m,m.), skall tillämpas.
För årsarvoderad förtroendevald som på grund av sjukdom eller annars är förhindrad att
fullgöra sitt uppdrag under tid som överstiger en månad skall arvodet minskas i
motsvarande mån.

Ordförandearvode m m

79
Ordförande och vice ordförande som fullgör sina uppdrag på +O %o eller mindre av heltid
har rätt till fast arvode med belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga.
Exempel på förrättningar inom kommunen som skall anses ingå iordförandes/vice ordförandes arbetsuppgifter och täckas av årsarvodet:
rutinmässigt följa förvaltningens arbete
överläggning med anställd
genomgång och beredning av ärenden med sekreterare/ föredragande eller annan
anställd i anledning av sammanträden, besiktning förrättning eller dylikt
besök på förvaltningar för information, utanordning eller påskrift av handling
mottagning för allmänheten, telefonsamtal och dylikt
fatta beslut i ärenden som nämnden delegerat
överläggningar med företrädare för andra kommunala organ eller icke kommunala
organ
restid i anledning av ovan uppräknade åtgarder
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I

FI|K E

MELLERUDS

Sida

Siqn

L:4

För deltagande i besiktning, inspektion eller motsvarande utgår ersättning under
förutsättning att särskilt protokoll, besiktningsinstrument eller motsvarande upprättas.
Ersättning utgår även för deltagande i protokollforda sammanträden med annan
kommunal nämnd än den egna.
För förrättning utom kommunen utgår ersättning. Med detta skall avses såväl sådan

förrättning som avhålles utanför kommungränsen alt. är en förrättning som inte direkt
har med uppdraget att göra eller ingår irollen som ordförande/vice^ordförande, Den
förtroendevalde har ratititt arvode ior den tid som sammanlagt åtgår för resa och
förrättning, detta under förutsättning att ersättning ej utgått från annan.
Ett exempel

för att åskådliggöra ovanstående:

En förtroendevatd i kommunen som har uppdrag som ordförande/vice ordförande och
dessutom är vatd som politiker (= ingen direkt koppling till det övriga uppdraget) att

ingå i en annan "styrelse" utanför det "ordinarie" uppdraget är berättigad till ersättning
Detta oavsett om förrättningen avhSlles inom kommunens gränser eller inte.

Arvode för sammanträden m m

85
Förtroendevalda som inte är ordförande eller vice ordförande har rätt till ersättning per
sammanträde med ett fast belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga. Detta gäller
även revisionen som är berättigade till sammanträdesersättning samt att det utgår ett
årsarvode till samtliga revisorer varvid en är sammankallande/gruppledare.
Förtroendevalda som under samma dag deltar i flera sammanträden eller motsvarande
har inte rätt till arvoden med ett högre sammanlagt belopp än det som fullmäktige
beslutat enligt bilaga.
För sammanträden utom kommunen utges även ersättning för restiden.

Kommunal pension

e5
För årsarvoderade förtroendevalda finns det särskilda bestämmelser om kommunal

pension i det kommunala pensionsreglementet'

ERSÄTTNING TöN KOSTNADER
Resekostnader
105
Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts enligt de
grunder som fastställts för kommunens arbetstagare i det kommunala reseavtalet. Villkor
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är att avståndet från den förtroendevaldes bostad eller arbetsplats till sammanträdesplatsen överstiger 3 km.
11

5

Barntillsyn, vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk samt funktionshindrad
förtroendevalds särskilda kostnader ersättes mot verifierat belopp.

övriga kostnader
129
För andra kostnader än som avses i 10-11 $$ betalas ersättning om den förtroendevalde
kan visa att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader.

Ersättning betalas till funktionshindrad förtroendevald för de särskilda kostnader som
uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden och som inte ersätts på annat sätt.
Häri ingår kostnader för t ex resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och uppläsning
av handlingar och liknande,
Ersättning utgår inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom
omdisponering av arbete eller på annat sätt kunna förhindra att kostnaderna uppkom,

GEM ENSAMMA BESTAMM ELSER
Hur man begär ersättning
135
För att få ersättning enligt 3-4 gg och 10-12 55 skall den förtroendevalde styrka sina
förluster eller kostnader.

Bestyrkandet för förlorad a rbetsinkomst en igt scha blon model len och sa m manträdesersättning sker genom påskrift på den lista, "tjänstgöringsrapPoft", som sekreteraren
ansvarar för.
För bestyrkt förlorad arbetsinkomst utöver schablonmodellen krävs särskilt intyg om
fa ktisk förlorad arbetsi nkomst.
I

För attest/godkännande skall kommunens attestreglemente följas.

149
Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst eller andra ersättningar enligt dessa
bestämmelser skall framställas senast inom ett år från dagen för sammanträde eller
motsvarande till vilken kostnaden hänför sig.
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Tolkning av bestämmelserna

ls5
Frågor om tolkning, tillämpning och utvärdering av dessa bestämmelser avgörs av
arvodesg ruppen.

Utbetalning
169

Årsarvoden betalas ut med en tolftedel var månad.
Övriga ekonomiska förmåner betalas ut en gång per månad, förutom ersättning i
samband med fullmäktiges sammanträden som betalas ut en gång per kvartal.
Det åligger varje nämnd att informera nya förtroendevalda om kommunens
arvodesbestämmelser enligt detta reglemente. Kommunstyrelsekontoret/Personalavdelningen kan vid behov ställa upp vid dessa informationer.
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2019-o2-20

5

Dnr KS 2OtB/260.274

Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande
om vad Mellerud gör för att förhindra olyckor vid övergången
vid järnvägsstationen
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att
f

. interpellationen får ställas.

2, genom kommunstyrelsens ordförandes svar anse interpellationen besvarad

Sammanfattning av ärendet
Pål Magnussen (V) har den 14 februari 2OI9lämnat in en interpellation till
kommunstyrelsens ordförande om vad Mellerud gör for att för att förhindra olyckor
o.

vid övergängen vid järnvägsstationen. Bakgrund är bl.a. den dödsolycka som
inträffade den 28 januari 2019 och andra incidenter.

Beslutsunderlag

.
r

Interpellation från pål Magnussen (V).
Kommunstyrelsens ordförandes svar på interpellationen.

Svaret kommer att sändas ut till frågeställaren innan sammanträdet och
delas ut tiil övriga vid sammanträdet.

50

KO M M UN

sekonto ret

Interpellation till kommunstyrelsens ordftirande Morgan E Andersson;

2A1g

-02-

1t+

Diarienr

(s

2or q

Vad gör Mellerud för att förhindra olyckor vid övergången vid järnvägsstationen?
I slutet av januari hände det som aldrig fick ske. Ett godståg dundrar forbi stationshuset i Mellerud
och en person forolyckas.
Jag har själv stått i fullmäktige och varnat for den mycket osäkra trafiksituationen vid
järnvägsstationen. "Måste det hända något innan vi får en trafiksäker lösning?" Var den retoriska
fråga jag ställde.

Dagen efter skulle jagta tåget till Göteborg. Tåget ropades ut och de flesta som skulle med tåget
gick över till andra plattformen. Jag kom själv på efterkälken och precis som jag kommit över
dundrade ett godståg ftirbi, jag kände vinddraget och det varabara tur att det inte inträffade en
allvarlig olycka.

Men den 28 jar:ruan hände det som inte fick ske. Ett godståg dundrade ftirbi mellan perrongerna och
en person florolyckades. Döm om min forvåning över att händelsen inte rönt större uppmiirksamhet.
Dåirfiir ställer jag denna interpellation till kommunstyrelsens ordftirande Morgan E Anderson.
Vad gör Meilerud lor att ftjrhindra olyckor vid Melleruds station

ftf r,

ö

(v

51

i framtiden?
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Dnr KS 20L9/53.ILg

ARENDE 7

Avsägelse av förtroendeuppdrag som ersättare

i

kommunfullmäktige
Förslag

till beslut

Kommu nfullmäktige beslutar

att

1. Gulnara Mikkola (SD) befrias från sitt uppdrag som ersättare
kommunfullmäktige.

i

2. uppmana Länsstyrelsen att genomföra en ny sammanräkning för att utse
ny ersättare i kommunfullmäktige efter Gulnara Mikkola (SD),

Sammanfattning av ärendet
Gulnara Mikkola (SD) har den 7 februari 2019 avsagt sig uppdraget som ersättare
i kommunfullmäktige,

Beslutsunderlag

.

Gulnara Mikkolas avsägelse
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Kom m u nstyrelsekontoret

20t9-02-20

Änenor g

Dnr KS 2OIB/592.111

Nominering av revisorer i AB Melleruds Bostäder från
ordinarie bolagsstämma zOLg t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2023
Valberedningens förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att till revisorer i AB Melleruds Bostäder från ordinarie
bolagsstämma 2019 t.o,m. ordinarie bolagsstämma 2023 nominera följande:

Revisorer
Claes Börje Olsson

(c)

Joacim Magnusson

(KD)

Sammanfattning av ärendet
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens
och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman revisorer.

Kommunfullmäktige beslutade i december 2018 att återremittera val av revisorer
som en följd av tidigare återremiss av val till kommunens revisorer,

Beslutsunderlag

r

Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-19, 5 180
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Dnr KS 2OIB/592.1LI

Nominering av revisorer i AB Melleruds Bostäder från
ordinarie bolagsstämma 2019 t.o.m. ordinarie bolagsstämma
2023
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. till revisorer i AB Melleruds Bostäder från ordinarie bolagsstämma 2019 t.o.m
ordinarie bolagsstämma 2023 nominera följande:

Revisorer
Evert Magnusson

(s)

Johan Lorentzon

(M)

Conny Eriksson

(SD)

2.

återremittera förslaget till val av Tommy W Johansson som nominerad till
revisor som en konsekvens av tidigare återremiss av ledamöter i kommunens
revisorer.

3.

återremittera förslaget till val av Helena Karlsson-Hultman som nominerad till
revisor som en konsekvens av tidigare återremiss av ledamöter i kommunens
revisorer.

Reservationer
Socialdemokraterna Kent Bohlin, Marianne Sand Wallin, Thomas Hagman, Christine
Andersson, Michael Melby, Eva Larsson, Lars Nilsson, Olof Sand och
Sverigedemokraterna LJlf RexefjorrJ, Reine Hassel, Berny Dahlberg, Martin
Andersson, Liselott Hassel och Gert Lund reserverar sig mot punkt 2 i beslutet till
förmån för eget förslag.

Sammanfattning av ärendet
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens
och verkstållande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman revisorer.

Beslutsunderlag

.

Valberedningens beslut 2078-12-17, S 49.

Förslag tilt beslut på sammanträdet
Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag till ledamöter.
Morgan E Andersson (C): bifall till Evert Magnusson (S), Johan Lorentzon (M) och
Conny Eriksson (SD). Återremiss av övriga namn som en konsekvens av tidigare
återremiss av två förslag till ledamöter i kommunens revisorer.

Beslutsgång

1
Utd ragsbestyrkande

lustera ndes

H't^-t
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SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

sida

2018- 12- 19

49

Ordforanden frågar på förslaget om Evert Magnusson (S), Johan Lorentzon (M) och
Conny Eriksson (SD) kan nomineras till revisorer och finner att fullmäktige bifaller
förslaget.

Beslutsgång 2
Ordföranden frågar på förslaget om Tommy W Johansson (S) kan nomineras som
revisor eller om forslaget ska återremitteras. Ordföranden finner att fullmäktige
bifaller detta.

Beslutsgång 3
Ordföranden frågar på förslaget om Helena Karlsson-Hultman (C) kan nomineras
som revisor eller om förslaget ska återremitteras. Ordföranden finner att
fullmäktige bifaller detta.

Beslutet skickas

till

Samtliga valda
AB Melleruds Bostäder
Personalenheten
Troman

Justerandes

Utd

{.
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ARENDE 9

Dnr KS 2OIB/592.1LL

Val av revisor och ersättare i Dalslands miljö- och
energ iförbu nd 2OL9 -2022
Valberedningens förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att till revisor i Dalslands miljö- och energiförbund
för mandatperioden 2Ot9-2022 för Melleruds kommun utse:

Revisor
Conny Eriksson

Ersättare
(SD)

Melleruds kommun

Sammanfattning av ärendet
Förbundet för Dalslandskommunernas kommunalförbund ska ha fem revisorer
som utses av kommunfullmäktige i Melleruds kommun. Varje medlemskommun
lämnar förslag på en revisor.

Kommunfullmäktige beslutade i december 2018 att återremittera val av revisor
som en följd av tidigare återremiss av val till kommunens revisorer.

Beslutsunderlag

.

Kommunfullmäktiges beslut 2018-72-79, 5 182,
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5 182
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Dnr KS 2OIB/592.117

Val av revisor och ersättare i Dalslands mitjö- och
energ iförbu nd 20 tg -2022
Kommunfullmäktiges beslut

1.

Kommunfullmäktige beslutar att till revisor i Dalslands miljö- och energiförbund
för mandatperioden 2019-2022 för Melleruds kommun utse:

Revisor

Ersättare

Lennart Josefsson
Torgny Arvidsson
Thomas Glue
Johan Lorentzon

2.

(s)

(C)

ElisabethJohansson

(s)

Evert Magnusson

(s)

(c)

(M)

Bengtsfors kommun
Dals Eds kommun
Färgelanda kommun
Melleruds kommun

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet i den del som berör val
av den ena ordinarie revisorn, som en konsekvens av återremissen av val till
kom munfu llmä ktiges revisorer.

Reservation
Socialdemokraterna Kent Bohlin, Marianne Sand Wallin, Thomas Hagman, Christine
Andersson, Michael Melby, Eva Larsson, Lars Nilsson, Olof Sand och
Sverigedemokraterna Ulf Rexefjord, Reine Hassel, Berny Dahlberg, Martin
Andersson, Liselott Hassel och Gert Lund reserverar sig mot punkt 2 i beslutet till
förmån för eget förslag,

Sammanfattn ing av ärendet
Förbundet för Dalslandskommunernas kommunalforbund ska ha fem revisorer
som utses av kommunfullmäktige i Melleruds kommun. Varje medlemskommun
lämnar förslag på en revisor.

Beslutsunderlag

.
.
.
.

Bengtsfors kommunfullmäktiges beslut 2018-11-26, S 14O.
Dals Eds kommunfullmäktiges beslut 20tB-72-72, 5 722.
Färgelanda kommunfullmäktiges beslut 2018-1L-2I, 9 139.
Melleruds kommuns valberednings beslut 2018-12-11, 5 51

Förslag

till beslut

på sammanträdet

Thomas Hagman (S): Bifall till valberedningens förslag.
Morgan E Andersson (C): Bifall till valberedningens förslag att välja Johan
Lorentzon (M) som revisor och Evert Magnusson (S) som ersättare. Återremiss av
den andra ledamoten som en konsekvens av återremissen av val till
kommunfu ll mäktiges revisorer.

Beslutsgång
I ustera

1

ndes

Utd ragsbestyrkande

rV:u,/
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Ordföranden frågar på förslaget att välja Johan Lorentzon (M) som revisor och
Evert Magnusson (S) som ersättare och finner att kommunfullmäktige bifaller detta

Beslutsgång 2
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige återremitterar förslag till den andra
ledamoten som en konsekvens av återremissen av val till kommunfullmäktiges
revisorer och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

Beslutet skickas

till

Samtliga valda
Dalslands miljö- och energiförbund
Personalenheten
Troman

Omedelbar justering
Paragrafen justeras omedelba rt.

Roland Björndahl

Marianne Sand Wallin

Utdragsbestyrkande

Justerandes

kfStu

64

Mo

EA n

rsson

FöREDRAGNINGSLISTA

MELLERUDS KOMMUN
Kom mu

2019-02-20

nstyrelsekontoret

Änenoe

ro

Dnr KS 2o7B/592.7I1

Nominering av revisor i Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) 2OL9-2O22
Valberedningens förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att till revisor i Norra Älvsborgs Räddningstjänstforbund (NÄRF) 2019-2022 utse foljande:

Ersättare
Joacim

Magnusson

(KD)

Sammanfattning av ärendet
Norra Älvsborgs Rädd n i ngstjä nstförbu nds ska
revisorer - en från vardera förbundsmedlem.

en

I

igt förbu ndsord

n

i

ngen fyra

Revisorerna utses av kommunfullmäktige i Trollhättans kommunfullmäktige på
forslag av respektive medlemskommun.

Kommunfullmäktige beslutade i december 2018 att återremittera val av ersättare
som en följd av tidigare återremiss av val till kommunens revisorer.

Beslutsunderlag

r

Kommunfullmäktiges beslut 2OLB-L2-I9, 5 1BB
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Dnr KS 20LB/592'7I7

Non'linering.av re\tisor i trtorra ÄhtsborEs Räddningstjänstförbund ( NAR.F) 2AL9'2A22
Koanmunfulln'aäktEEes besEut

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera nomineringen av revisor i Norra
Älvsborgs Räddningstjänst-förbund för mandatperioden 2019-2A22 grund av
tidigare återremiss om val av kommunens revisorer.
R.eservatåoner
Socialdemokraterna Kent Bohlin, Marianne Sand Wallin, Thomas Hagman, Christine
Andersson, Michael Melby, Eva Larsson, Lars Nilsson, Olof Sand och
Sverigedemokraterna Ulf Rexefjord, Reine Hassel, Berny Dahlberg, Martin
Andersson, Liselott Hassel och Gert Lund reserverar sig mot punkt 2 i beslutet till
o -..
eget förslag.
förmän for
Sasnsrranfattn lng av ärendet
Norra Älvsborgs Rädd n ingstjänstforbu nds ska enligt forbu ndsord ningen fyra
revisorer - en från vardera förbundsmedlem.
Revisorerna utses av kommunfullmäktige i Trollhättans kommunfullmäktige på
förslag av respektive medlemskommun'

Beslutsunderlag

o

Valberedningens beslut 2OIB-12-I1, 5 57 '

FörslaE tEll beslut på sarnmanträdet
Valberedningens ordförande redovisar beredningens förslag till revisor.
Morgan E Andersson (C): återremiss på grund av tidigare återremiss om val till
kommunens revisorer.

Bes!utsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige
bifaller Morgan E Andersson (C) förslag.

Bes!utet skickas ttll
Samtliga valda
Norra Älvsborgs Rädd ni ngstjänstförbu nd
Personalenheten
Troman

Utd ragsbestyrka nde

Justerande

/l5uJ
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ARENDE 11

Dnr KS 2OIB/592.711

Val av revisor och revisorsersättare i stiftelsen
Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) 2Ol9-2O22
Valberedningens förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att till revisorsersättare i stiftelsen Dal Västra
Värmlands Järnväg (DVVJ) för mandatperioden 2079-2022 utse foljande:

Ersättare
Conny

Eriksson

(SD)

Sammanfattning av ärendet
Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DWJ) ska utse en revisor och en
ersättare från vardera medlemskommun.
Kommunfullmäktige beslutade i december 2018 att återremittera val av ersåttare
som en följd av tidigare återremiss av val till kommunens revisorer.

Beslutsunderlag

.

Kommunfullmäktiges beslut 2078-12-19, g 193
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Dnr KS 2018/592.111

Val av re\risor och revEsorsersättare i stiftelsen
Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) 295,9-2922
Kosnarn u mfu

! ånru

ä

ktiges bes! ut

Kommu nfullmäktige beslutar att

1. till revisor istiftelsen Dal Västra Värmlands
2A19 -2A22 utse följande

:

Revisor

Ea'sättare

Evert Magnusson

2.

Järnväg (DVVI) fdr mandatperioden

(s)

(c)

återremittera val av ersättare som en foljd av tidigare återremiss av val till
kommunens revisorer.

Reservatconer
Sverigedemokraterna Ulf Rexefjord, Reine Hassel, Berny Dahlberg, Martin
Andersson, Liselott Hassel och Gert Lund reserverar sig mot punkt 2 i beslutet till
förmån för eget förslag.

Samnnanf,attning av ärendet
Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) ska utse en revisor och
ersättare från vardera medlemskommun,

en

Bes!utsugrderlag
Valberedningens beslut 2078-72-L1, 5 62.
Förslag till beslut på sarnmanträdet

"

Ordföranden ivalberedningen redovisar beredningens förslag till revisor och
ersättare.
Morgan E Andersson (C): bifall till Evert Magnusson (S) som revisor, Återremiss av
val till ersättare som följd av tidigare återremiss av val till kommunens revisorer,

BeslutsEång 1
Ordföranden frågar på förslaget om Evert Magnusson (S) som revisor och finner att
fu ll mä ktige bifal ler detta.
BeslutsEång 2
Ordföranden frågar om återremiss av ersättare och finner att fullmäktige bifaller
detta.

Jus
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Besh,rtet skickas

Sammanträdesdatum

tlll

Samtliga valda
Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ)
Personalenheten
Troman

Juste
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2079-02-20

ARENDE 12

Dnr KS 2OIB/592.171

Val av revisor och revisorsersättare i Föreningsarkivet

2019-2022
Valberedningens förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att till revisorsersättare i Föreningsarkivet i Mellerud
för mandatperioden 2OL9-2O22 utse:

Revisorsersätta re
Claes Börje

Olsson

(C)

Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommunfullmäktige ska utse en revisor och en revisorsersättare
för Föreningsarkivet i Mellerud.

Kommunfullmäktige beslutade i december 2018 att återremittera val av
revisorsersättare som en foljd av tidigare återremiss av val till kommunens
revisorer.

Beslutsunderlag

.

Kommunfullmäktiges beslut 2OIB-72-79, 5 198.
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Dnr KS 2A7B/592.7L7

s 1e8

Va! av revisor och nevisorsersättare i Föreningsarkl\ret

2A79-2022
Kon'rs"å u

nfu Elrnä ktåges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. till revisor och revisorsersättare i Föreningsarkivet i Mellerud för
mandatperioden 2019-2022 utse:

Revisonsersättare

Ledasnöten
Johan Lorentzon

2.

(M)

återremittera val av ersättare som en foljd av tidigare återremiss av val till
kommunens revisorer.

R.eservatåoner
Socialdemokraterna Kent Bohlin, Marianne Sand Wallin, Thomas Hagman, Christine
Andersson, Michael Melby, Eva Larsson, Lars Nilsson, Olof Sand och
Sverigedemokraterna Ulf Rexefjord, Reine Hassel, Berny Dahlberg, Martin
Andersson, Liselott Hassel och Gert Lund reserverar sig mot punkt 2 i beslutet till
fcirmån för eget förslag.
San'lrnanfattn ing av äresrdet
Melleruds kommunfullmäktige ska utse en revisor och en revisorsersättare
för Föreningsarkivet i Mellerud.

Beslutsunderlag

.

Valberedningens beslut 2078-12-17, 9 67

Förslag tiål heslut på sannmantnädet
Ordföranden i valberedningen redovisar beredningens forslag till revisor och
ersättare.
Morgan E Andersson (C): bifall till Johan Lorentzon (M) som revisor. Återremiss av
val till ersåttare som en följd av tidigare återremiss av val till kommunens
revisorer.

Beslutsgång

1

Ordföranden frågar på förslaget om Johan Lorentzon (M) som revisor och finner att
fullmäktige bifaller detta.

Beslutsgång

2

Ordföranden frågar om återremiss av ersättare och finner att fullmäktige bifaller
detta.

Utd ragsbestyrka nde
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Sammanträdesdatum
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Samtliga valda
Föreningsarkivet i Mellerud
Personalenheten
Troman
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ÄneNor rs

Dnr KS 2OLB/592.177

Val av revisorer för förvaltade donationsfonder (över tio
basbelopp) 2019-2022
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till revisorer för förvaltade donationsfonder
(över tio basbelopp) för mandatperioden 2019-2022 utse:
Revisorer

Olsson
Joacim Magnusson
Claes Börje

(C)

(KD)

Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommunfullmäktige ska utse fem revisorer för förvaltade donationsfonder (över tio basbelopp).

Kommunfullmäktige beslutade i december 2018 att återremittera val av revisorer
som en foljd av tidigare återremiss av val till kommunens revisorer.

Beslutsunderlag

.

Kommunfullmäktiges beslut 2O|B-L2-I9, 5 203
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Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2018/592.111

Val av revisorer för förvaltade donationsfonder (över tio
basbelopp) 2019-2022
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1, till revisorer för förvaltade donationsfonder (över tio basbelopp) för
mandatperioden 2019-2022 utse:

Revisorer
Evert Magnusson

(s)

lohan Lorentzon

(M)

Conny

Eriksson

(SD)

2.

återremittera förslaget till val av Tommy W Johansson som nominerad till
revisor som en konsekvens av tidigare återremiss av ledamöter i kommunens
revisorer.

3.

återremittera förslaget till val av Helena Karlsson-Hultman som nominerad till
revisor som en konsekvens av tidigare återremiss av ledamöter i kommunens
revisorer.

Reservationer
Socialdemokraterna Kent Bohlin, Marianne Sand Wallin, Thomas Hagman, Christine
Andersson, Michael Melby, Eva Larsson, Lars Nilsson, Olof Sand och
Sverigedemokraterna Ulf Rexefjord, Reine Hassel, Berny Dahlberg, Martin
Andersson, Liselott Hassel och Gert Lund reserverar sig mot punkt 2 i beslutet till
förmån för eget förslag,

Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommunfullmäktige ska utse fem revisorer för förvaltade donationsfonder (över tio basbelopp).

Beslutsunderlag

.

Valberedningens beslut 2018-12-1I, g 72

Förslag

till beslut

på sammanträdet

Valberedningens ordförande redovisar beredningens förslag till ledamöter.
Morgan E Andersson (C): bifall till Evert Magnusson (S), Johan Lorentzon (M) och
Conny Eriksson (SD). Återremiss av övriga namn som en konsekvens av tidigare
återremiss av två förslag till ledamöter i kommunens revisorer.

Utd ragsbestyrka nde
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Beslutsgång

sida
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77

1

Ordföranden frågar på förslaget om Evert Magnusson (S), Johan Lorentzon (M) och
Conny Eriksson (SD) kan väljas till revisorer och finner att fullmäktige bifaller
förslaget.

Beslutsgång

2

Ordföranden frågar på förslaget om Tommy W Johansson (S) kan nomineras som
revisor eller om förslaget ska återremitteras. Ordföranden finner att fullmäktige
bifaller detta.

Beslutsgång

3

Ordföranden frågar på förslaget om Helena Karlsson-Hultman (C) kan nomineras
som revisor eller om förslaget ska återremitteras. Ordföranden finner att
fu ll mäktige bifaller detta.

Beslutet skickas

till

Samtliga valda
Personalenheten
Troman

Utdragsbestyrka nde

Justerandes
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ÄRenoe r+

Nyti ll kom na medborga rförslag
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen

Sammanfattning av ärendet
Medborga rförslag om utökad

hundrastgård i området mellan
Viaduktgatan - Storgatan Järnvägsgatan i Mellerud
Dnr KS 2019/67

Besvaras av

Ingvar Lisius,

Kommunstyrelsen

Mellerud

Beslutsunderlag

.

Inlämnad av

Medborgarförslag,

76
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{

Diari

Mellerud, 13 februari 2019
Nåir man giorde tillbyggnaden av Rådahallen, var man tvungen att ta bort hundrastgården,
som låg i anslutning till byggnaden. Det iir ingenting attsägaom det, men det betydde att
som har hundar fick en möjlighet mindre att släppa dessa lösa, ftir att "springa av sig" en
stund.

vi

I området mellan Viaduktgatan - Storgatan och Jåirnvägsgatan - jtirnvägen finns en hundrastgård, men denna iir så liten att inte'ens den minsta hund kan sätta fart, innan den når ståingslet!
Möjligen kan den springa runt, runt i en snäv cirkel, vilket nog inte uppfattas som siirskilt roligt av vare sig hund eller miinniska.

Mitt ftlrslag ar atthela ovan niimnda område görs om till hundrastgård! Då skulle det finnas
plats for lite lekanordningar och gott om plats att springa runt i, även ftlr stora hundar. Det
skulle kunna finnas biinkar att sitta på ftr medftiljande husse/matte eller ftir dem som bara
tycker det är kul att titta på glada hundar.
ar dyrt,men inte måirkbart i

en kommunal budget, och lekanordningar, biinkar och
hundlatriner iir heller inga stora kostnader. Markområdet iir med nuvarande utseende mycket
lite frekventeratav kommuninvånama, möjligen som rastplats ör kopplade hundar, men troligen inte ens det.
Staket

Är inget annat inplanerat for området, så vore en väl tilltagen hundrastgård ett efterlåin glat alternativ!
Med vrinlig hälsning

l,^^aJ"t)d.L,
U

Ingvar Lisius
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Anmälan om inkomna ärenden
Förslag

till beslut

Kommu nfu llmäktige god känner redovisningen

Sammanfattning av ärendet

o

Länsstyrelsens beslut 2O|9-O2-I3 om att utse Lars Johansson (C) till ny
ersättare med anledning av Gustav Hilm6rs avsägelse som ersättare i
kommunfullmäktige. Dnr KS 2019/1L
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