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 Sammanträdesdatum sida 
Kommunstyrelsen 2019-11-13 1(29)  
 

 Utdragsbestyrkande 
 

Tid och plats Onsdagen den 13 november 2019, klockan 08.30 – 12.10, i Bolstadsrummet 
Beslutande  
Ledamöter Morgan E Andersson, ordf. (C) 

Peter Ljungdahl (C) 
Daniel Jensen   (KD) 
Jörgen Eriksson (KIM) 
Michael Melby, 2:e vice ordf. (S) 
Thomas Hagman (S) 
Ulf Rexefjord  (SD) 
Liselott Hassel  (SD) 
 

 

Tjänstgörande ersättare Harald Ericson (M) för Eva Pärsson (M) 
Mohamed Mahmoud (MP) för Sofia Larsson (MP) 
Christine Andersson (S) för Marianne Sand-Wallin (S) 

Övriga närvarande 
Ersättare Martin Andersson (SD) 

Gert Lund (SD) 
Sture Bäckström  (KIM) 

  
Tjänstepersoner Sophia Vikström, kommunchef    

Ingrid Engqvist, chefssekreterare 
Dan Gunnardo, förbundschef § 212 
Liselott Vislander, förvaltningsekonom § 213 
Malin Johansson, socialchef § 215 
Anna Granlund, enhetschef Kommunikation och säkerhet § 217 
Björn Lindquist, ekonomichef § 219-222 
Caroline Falk, assistent  § 223 
Jonas Söderqvist, GIS- och kartingenjör  § 223-224 
Filip Björndahl, bygglovshandläggare  § 225 
Mario Vasquez, processledare  § 226-227 
Magnus Olsson, samhällsbyggnadschef  § 228-231  
 
 

Utses att justera  
Justerare Liselott Hassel (SD) 
Ersättare Peter Ljungdahl (C) 
 

Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 14 november 2019, klockan 09.30 
 

Justerade paragrafer  §§ 212 - 235 
 
Underskrifter Sekreterare ..............................................................................................  
  Ingrid Engqvist 
 Ordförande .............................................................................................................................................. 
  Morgan E Andersson  

 Justerande .............................................................................................................................................. 
 Liselott Hassel 
 ANSLAG/BEVIS   

Protokollet är justerat.  Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ Kommunstyrelsen 
 

Sammanträdesdatum 2019-11-13 
 

Datum då anslaget sätts upp 2019-11-15   
 

Datum då anslaget tas ned 2019-12-09   

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 

Underskrift ........................................................................................................ 
 Ingrid Engqvist 
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§ 212  Dalslands miljö- och energinämnds taxor 2020 3 

§ 213  Taxor och avgifter för kultur- och utbildningsnämndens verksamhet 2020 4 

§ 214  Riktlinjer för kommunal sponsring i Melleruds kommun 5 
§ 215  Taxor och avgifter för socialnämndens verksamhet 2020 6 

§ 216  Svar på revisionsrapporten Granskning av handläggning och beredning av motioner 
och medborgarförslag 

7 

§ 217  Remissvar angående Regional oljeskyddsplan för Västra Götalands län 9 

§ 218  Sammanträdesplan 2020 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 
kommunstyrelsens arbetsutskott och miljö- och hälsorådet 

10 

§ 219  Stiftelsen Sven-Eric och Ingegerd Nilssons från Mellerud minnesfond - redovisning 
2018 

12 

§ 220  Stiftelsen Sven-Eric och Ingegerd Nilssons från Mellerud minnesfond – utdelning 2019 13 
§ 221  Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud - delårsbokslut januari - augusti 2019  14 

§ 222  Extra bidrag till Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud för år 2020 15 

§ 223  Rättning av fastighetsgränser inom Melleruds kommun 16 
§ 224  Svar på samrådsremissen Upphävande av tomtindelningsplaner i Melleruds kommun 18 

§ 225  Svar på motion om att bygga ut Sparbanksalongen på Kulturbruket på Dal  19 
§ 226  Svar på motion om att öka säkerheten för tågresenärer på stationsområdet i Mellerud 20 

§ 227  Intern kontroll 2019, rapport 2 21 

§ 228  Projekt Förskola Tornet 2, omfördelning av medel 22 
§ 229  Taxor och avgifter för kommunstyrelsens verksamhet 2020 23 

§ 230  Redovisning av öppna ärenden 2019-11-06 24 
§ 231  Återrapportering av verkställda beslut inom kommunstyrelsens verksamhetsområde  

2019-06-05—2019-11-06 
25 

§ 232  Taxor och avgifter för byggnadsnämndens verksamhet 2020 26 
§ 233  Redovisning av delegeringsbeslut 27 

§ 234  Aktuella frågor 28 
§ 235  Rapporter 29 
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§ 212 Dnr KS 2019/514 
 
Dalslands miljö- och energinämnds taxor 2020  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun antar Dalslands miljö- och energinämnds 
taxor och avgifter för 2020 enligt föreliggande förslag. 
 
Ej deltagande i beslut 

Jörgen Eriksson (KIM), Ulf Rexefjord (SD) och Liselott Hassel avstår från att delta i beslutet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Dalslands energi- och miljöförbund har den 10 oktober 2019, § 24, beslutat att föreslå 
kommunfullmäktige i kommunerna Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda och Mellerud att fastställa 
taxor och avgifter för Dalslands miljö- och energinämnds verksamhet enligt föreliggande 
förslag. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag Dalslands miljö- och energinämnds taxor och avgifter för 2020. 
• Dalslands miljö- och energiförbund beslut 2019-10-10, § 24. 
• Arbetsutskottets beslut 2019-11-12, § 322. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun antar Dalslands miljö- och energinämnds 
taxor och avgifter för 2020 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 213 Dnr KS 2019/483 
 
Taxor och avgifter för kultur- och utbildningsnämndens verksamhet 
2020 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom kultur- och utbildningsnämnden 
verksamhetsområde för 2020 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förslag till taxor och avgifter inom kultur- och utbildningsnämnden verksamhetsområde att  
gälla från och med 2020-01-01 föreligger. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag taxor och avgifter 2020. 
• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2019-10-30, § 103. 
• Arbetsutskottets beslut 2019-11-12, § 344. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom kultur- och utbildningsnämnden 
verksamhetsområde för 2020 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 214 Dnr KS 2018/742 
 
Riktlinjer för kommunal sponsring i Melleruds kommun 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige fastställer riktlinjer för kommunal sponsring i Melleruds kommun enligt 
föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Det finns behov av övergripande vägledning vid behandling av ansökningar om kommunal 
sponsring eller sponsringsliknande bidrag från kommunen.  

Arbetsutskottet beslutade den 18 december 2018, § 477, att ge kommunchefen i uppdrag  
att ta fram ett förslag på riktlinjer för kommunal sponsring.  

Arbetsutskottet beslutade den 10 september 2019, § 263, att återremittera ärendet och ge 
kommunchefen i uppdrag att revidera riktlinjerna utifrån förd diskussion. Redovisning av 
uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 15 oktober 2019. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2018-12-18, § 477. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2019-09-10, § 263. 
• Förslag på riktlinjer för kommunal sponsring i Melleruds kommun. 
• Arbetsutskottets beslut 2019-10-15, § 318. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige fastställer riktlinjer för kommunal sponsring i Melleruds kommun enligt 
föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 215 Dnr KS 2019/483 
 
Taxor och avgifter för socialnämndens verksamhet 2020 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde  
för 2020 enligt föreliggande förslag. 
 
Reservationer  

Michael Melby (S) reserverar sig mot förslaget om kostnad för de fyra första besöken i 
familjerådgivningen och vill att de ska vara kostnadsfria för att sedan börja kosta vid femte 
besöket. Melby reserverar sig även mot hyressättningen och vill att hyrorna förhandlas med 
Hyresgåstföreningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förslag till taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde att gälla från och  
med 2020-01-01 föreligger. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag taxor och avgifter 2020. 
• Socialnämndens beslut 2019-10-29, § 201.  
• Arbetsutskottets beslut 2019-11-12, § 333. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde  
för 2020 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 216 Dnr KS 2019/439 
 
Svar på revisionsrapporten Granskning av handläggning och 
beredning av motioner och medborgarförslag 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande svar på revisionsrapporten Granskning av 
handläggning och beredning av motion och medborgarförslag: 

1. Förslag till riktlinjer kring beredningsprocessen för såväl motioner som medborgarförslag  
har arbetats fram och kommer att lämnas över till kommunstyrelsen för fastställande. 

2. Genom att se till att bevakningsfunktionen i diariesystemet används på rätt sätt och  
fullt ut kan automatiska aviseringsmeddelanden gå ut till ansvarig handläggare som en 
påminnelse om slutdatum. 

3. I enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning, § 30, redovisas de motioner som inte  
har beretts färdigt två gånger varje år (på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och 
oktober). När det gäller medborgarförslag redovisas de som inte beretts färdigt av 
kommunstyrelsen/nämnderna också två gånger varje år (april och oktober). Vid samma 
tillfällen redovisas också besvarade medborgarförslag. Detta i enlighet med § 31 i 
arbetsordningen. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Melleruds kommun har PwC genomfört en 
granskning av kommunens handläggning och beredning av motioner och medborgarförslag. 
Syftet med granskningen är att bedöma om kommun-styrelsen och nämnderna har en 
ändamålsenlig motions- och medborgarförslags-beredning. 
Utifrån granskningen är revisionens sammanfattade bedömning att kommunstyrelsen och 
nämnderna endast i begränsad omfattning har en ändamålsenlig motions- och 
medborgarförslagsberedning. 

Utifrån granskningens resultat rekommenderar kommunens revisorer att kommunstyrelsen och 
nämnderna: 

• Tar fram riktlinjer kring beredningsprocessen för såväl motioner som medborgarförslag. 
Syftet riktlinjerna är att säkerställa en rättssäker och effektiv handläggning av motioner och 
medborgarförslag för att trygga den demokratiska processen. Riktlinjerna ska tillgodo se att 
inkomna motioner utreds och i den mån det är möjligt beslutas inom ett år. 

• Inför en allomfattande rutin för påminnelse om slutdatum som gäller hela kommunen. 

• Varje år redovisa de motioner och de medborgarförslag som inte har beretts färdigt, för 
fullmäktige. 

Kommunens revisorer behandlade revisionsrapporten vid sammanträdet den 29 augusti 2019 
och beslutade att skicka rapporten till kommunstyrelsen och nämnderna med begäran om ett 
samlat svar från kommunstyrelsen över vidtagna åtgärder med anledning av granskningen 
senast den den 30 november 2019. 
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Beslutsunderlag 
• Missiv med revisionsrapport.  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2019-10-15, § 317. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande svar på revisionsrapporten Granskning av 
handläggning och beredning av motion och medborgarförslag: 
1. Förslag till riktlinjer kring beredningsprocessen för såväl motioner som medborgarförslag  

har arbetats fram och kommer att lämnas över till kommunstyrelsen för fastställande. 

2. Genom att se till att bevakningsfunktionen i diariesystemet används på rätt sätt och  
fullt ut kan automatiska aviseringsmeddelanden gå ut till ansvarig handläggare som en 
påminnelse om slutdatum. 

3. I enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning, § 30, redovisas de motioner som inte  
har beretts färdigt två gånger varje år (på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och 
oktober). När det gäller medborgarförslag redovisas de som inte beretts färdigt av 
kommunstyrelsen/nämnderna också två gånger varje år (april och oktober). Vid samma 
tillfällen redovisas också besvarade medborgarförslag. Detta i enlighet med § 31 i 
arbetsordningen. 

 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till  
Kommunens revisorer  
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§ 217 Dnr KS 2019/503 
 
Remissvar angående Regional oljeskyddsplan för Västra Götalands län 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun avger svar på remissen Regional 
oljeskyddsplan för Västra Götalands län enligt upprättat förslag.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen har upprättat en regional oljeskyddsplan för Västra Götalands län. Planen ska 
vara ett stöd för Länsstyrelsen, kommuner och andra offentliga, privata och frivilliga aktörer 
som deltar i hanteringen av ett oljeutsläpp till sjöss. Handlingen har remitterats till Melleruds 
kommun. 

Svar på remissen önskas senast den 20 november 2019. Utredaren har bett Dalslands miljö- 
och energiförbund (DMEF) att inkomma med underlag till kommunens remissvar. DMEF har 
inga synpunkter. 
 
Beslutsunderlag 

• Remiss 
• Missiv 
• Förslag till remissvar.  
• Arbetsutskottets beslut 2019-11-12, § 324. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun avger svar på remissen Regional 
oljeskyddsplan för Västra Götalands län enligt upprättat förslag.  
 
Beslutsgång 

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

Länsstyrelsen Västra Götaland  
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§ 218 Dnr KS 2019/471 
 
Sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 
arbetsutskott och miljö- och hälsoråd 2020  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesplan 2020 enligt följande: 

Kommunfullmäktige 
Ons 29 januari  Ons 22 april Ons 23 september Ons 21 oktober 

Ons 26 februari Ons 27 maj  Ons 18 november 
Ons 25 mars Ons 24 juni  Ons 16 december 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesplan 2020 för kommunstyrelsen, kommunstyrelsens 
arbetsutskott och miljö- och hälsorådet enligt följande: 
Kommunstyrelsen 

Ons 15 januari  Ons 8 april Ons 12 augusti Ons 7 oktober 
Ons 12 februari Ons 13 maj Ons 9 september Ons 4 november 

Ons 11 mars Ons 10 juni  Ons 2 december 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tis 14 januari  Tis 7 april Tis 11 augusti Tis 6 oktober 
Tis 28 januari Tis 7 april (ek) Tis 25 augusti Tis 20 oktober 

Tis 11 februari Tis 5 maj Tis 8 september Tis 3 november 

Tis 25 februari Tis 26 maj Tis 22 september Tis 17 november 
Mån 9 mars (ek) Tis 9 juni Tis 22 september (ek) Tis 1 december 

Tis 10 mars  Tis 23 juni Tis 29 september (ek) Tis 15 december 
Tis 10 mars (ek)    

Tis 24 mars    
 

Miljö- och hälsorådet 

Mån 17 februari Mån 18 maj Mån 14 september Mån 7 december 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 5 kap 12 § kommunallagen bestämmer kommunfullmäktige när ordinarie sammanträde 
med fullmäktige ska hållas.  

Enligt 5 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska ordinarie sammanträde hållas enligt av 
fullmäktige godkänd sammanträdesplan. Av 25 § i kommunstyrelsens reglemente framgår att 
styrelsen bestämmer dag och tid för sina sammanträden. 
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Planen utgår som tidigare år från kommunfullmäktiges sammanträden för att åstadkomma en 
effektiv ärendehantering mellan de olika politiska organen.  
Förslaget har utformats med avsikten att säkerställa att förvaltningarnas personal får rimliga 
arbetsmiljöförhållanden för att ta fram beslutsunderlag så att dessa kan presenteras för 
politikerna.  
Arbetsutskottet beslutde den 15 oktober 2019, § 319, att återremittera ärendet för ytterligare 
beredning utifrån de synpunkter som ledamöterna skickar in. Redovisning ska ske vid 
arbetsutskottets sammanträde den 12 november 2019. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2019-10-15, § 319. 
• Reviderat förslag till sammanträdesplan 2020.  
• Arbetsutskottets beslut 2019-11-12, § 343.  

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesplan 2020 enligt föreliggande förslag. 
Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesplan 2020 för kommunstyrelsen, kommunstyrelsens 
arbetsutskott och miljö- och hälsorådet enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 219 Dnr KS 2019/531  
 
Stiftelsen Sven-Eric och Ingegerd Nilssons från Mellerud minnesfond - 
redovisning 2018-07-27--2019-06-30 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen som inkommit från Lions Club Mellerud 
för perioden 2018-07-27--2019-06-30. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunstyrelsens beslut den 10 januari 2018, § 8, ska Lions Club Mellerud årligen 
redovisa för kommunstyrelsen de intäkter, kostnader och utbetalningar man haft avseende det 
kapital som kommit från stiftelsen. Redovisningen som har lämnats visar på god ordning och att 
kapitalet används till rätt ändamål. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut 2018-01-10, § 8. 
• Kostnadssammanställning. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2019-11-12, § 334. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen som inkommit från Lions Club Mellerud 
för perioden 2018-07-27--2019-06-30. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Controller 
Lions Club Mellerud 
 
 
  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsen 2019-11-13 13
  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 220 Dnr KS 2019/532 
 
Stiftelsen Sven-Eric och Ingegerd Nilssons från Mellerud minnesfond - 
utdelning 2019 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att inte lämna någon utdelning baserat på årlig avkastning från 
Stiftelsen Sven-Eric och Ingegerd Nilssons från Mellerud minnesfond.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Bokslutet för Sven-Eric och Ingegerd Nilssons från Mellerud minnesfond som förvaltats under 
2018 och som enligt kommunstyrelsen beslut den 10 januari 2018, § 8, om hur medlem ska 
fördelas är klart.  

På grund av negativa värdeförändringar vid årsskiftet för fondplaceringen via Nordea finns det 
inte något utrymme från det fria årliga stiftelseresultatet att lämna förslag till utdelning.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut 2018-01-10, § 8. 
• Årsredovisning 2018. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2019-11-12, § 335. 
  
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunstyrelsen beslutar att inte lämna någon utdelning baserat på årlig avkastning från 
Stiftelsen Sven-Eric och Ingegerd Nilssons från Mellerud minnesfond.  
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Controller 
Lions Club Mellerud 
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§ 221 Dnr KS 2019/477 
 
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud - delårsbokslut januari - 
augusti 2019  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud delårsbokslut för 
januari-augusti 2019. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud har den 12 september 2019  
beslutat att överlämna delårsbokslut januari-augusti 2019 till huvudmännen. 

Delårsbokslutet för förbundet visar på ett positivt resultat på 903 tkr att jämföra 
med det budgeterade negativa resultatet på 1 105 tkr för helåret 2019. 
 
Beslutsunderlag 

• Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud delårsbokslut januari-augusti 2019. 
• Samordningsförbundets protokoll 2019-09-12, § 70.  
• Arbetsutskottets beslut 2019-10-15, § 301. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige godkänner Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud delårsbokslut för 
januari-augusti 2019. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 222 Dnr KS 2019/383 
 
Extra bidrag till Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud  
för år 2020 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun avsätter ytterligare 13 400 kronor i  
bidrag till Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud för verksamhetsåret 2020. Särskild 
uppföljning av bidrag enligt detta beslut ska ske i sedvanlig ordning. 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 14 augusti 2019, § 160, att Melleruds kommun avsätter 192 
500 kronor i bidrag till Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud för verksamhetsåret 2020 
vilket är en minskning med 16 790 kronor jämfört med verksamhetsåret 2019. 

Försäkringskassan har kontaktat vårt Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud utifrån att det 
finns en mindre summa medel kvar efter att alla äskanden har gjorts. 

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud har de senaste åren fått minskat medlemsbidrag 
med 10% per år i enlighet med 10%-spärren. Under 2020 skulle förbundet hamna i fas med 
den så kallade idealfördelningen om vi minskade medlemsbidraget med ca 7%. Nu finns 
möjligheten att äska ytterligare bidrag på 292.000 kr. Det tidigare äskandet, som ni alla har 
godkänt, är på 4 204 000kr. För att få det ytterligare bidraget krävs att alla parter beslutar att 
skjuta till ytterligare medel. Äskande om ytterligare medel skulle innebära att respektive part 
skjuter till ytterligare medel enligt nedan tabell: 
 

Staten (Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan) 146.000 kr 
Västra Götalandsregionen 73.000 kr 
Vänersborgs kommun 59.600 kr 
Melleruds kommun 13.400 kr 

 
Beslutsunderlag 

• Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud ansökan om extra anslag.  
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun 
avsätter ytterligare 13 400 kronor i bidrag till Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud för 
verksamhetsåret 2020. Särskild uppföljning av bidrag enligt detta beslut ska ske i sedvanlig 
ordning. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
 

Beslutet skickas till 

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 223 Dnr KS 2019/485 
 
Rättning av fastighetsgränser inom Melleruds kommun 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att  

1. ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att vid behov ansöka om fastighetsreglering  
av gatufastigheter. 

2. ersättning för överenskommen inlösning av mark som enligt detaljplan ska vara allmän 
platsmark ska vara 10 kr/kvadratmeter. Ersättning för markinlösning ska tas från befintlig 
budget för samhällsbyggnadsförvaltningen. 

3. priset för mark, som enligt detaljplan ska vara kvartersmark, vid fastighetsreglering ska  
vara 20 kr/ kvadratmeter. 

4. ge samhällsbyggnadsförvaltningen uppdrag om att, vid behov, ansöka om tvångsvis 
inlösning av berörda gatumarksområden, med stöd av gällande detaljplan, om 
överenskommelse med fastighetsägare inte kan nås. 

5. Samhällsbyggnadsförvaltningen betalar lantmäterikostnaderna för genomförandet av 
fastighetsregleringen för de områden där köpeavtal med beslutad taxa träffas. 

 
Sammanfattning av ärendet 
I detaljplaner eller äldre gällande planer bestäms vilka markområden som ska vara gatumark 
och vilka som ska vara kvartersmark. Normalt ska kommunen efter det att en detaljplan har 
vunnit laga kraft ansöka hos Lantmäteriet om att justera fastighetsgränser i planområdet efter 
det som planen visar. I vissa områden i Melleruds kommun har detta aldrig gjorts, vilket 
innebär att vissa kommunala gator ligger på mark som inte ägs av Melleruds kommun. 

Detta är ett problem när kommunen exempelvis ska underhålla gator eller gräva ner ledningar. 
Frågor om skötsel och ansvar av gator och grönområden kan även uppstå då planen säger att 
kommunen ska ansvara för drift och underhåll men det inte är kommunen som äger marken 
som gatan eller grönområdet ligger på. 
Kommunen får lösa in mark eller annat utrymme som enligt detaljplanen ska användas för en 
allmän plats som kommunen ska vara huvudman för. 
 
Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2019-10-15, § 309. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunstyrelsen beslutar att  

1. ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att vid behov ansöka om fastighetsreglering  
av gatufastigheter.  

2. ersättning för överenskommen inlösning av mark som enligt detaljplan ska vara allmän 
platsmark ska vara 10 kr/kvadratmeter. Ersättning för markinlösning ska tas från befintlig 
budget för samhällsbyggnadsförvaltningen. 
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3. priset för mark, som enligt detaljplan ska vara kvartersmark, vid fastighetsreglering ska  
vara 20 kr/ kvadratmeter. 

4. ge samhällsbyggnadsförvaltningen uppdrag om att, vid behov, ansöka om tvångsvis 
inlösning av berörda gatumarksområden, med stöd av gällande detaljplan, om 
överenskommelse med fastighetsägare inte kan nås. 

5. Samhällsbyggnadsförvaltningen betalar lantmäterikostnaderna för genomförandet av 
fastighetsregleringen för de områden där köpeavtal med beslutad taxa träffas. 

 
Daniel Jensen (KD) och Jörgen Eriksson (KIM): Bifall till kommunstyrelsens förslag med följande 
justeringar: 
4. ge samhällsbyggnadsförvaltningen uppdrag om att, vid behov, ansöka om tvångsvis 

inlösning av berörda gatumarksområden, med stöd av gällande detaljplan, om 
överenskommelse med fastighetsägare inte kan nås. 

5. Samhällsbyggnadsförvaltningen betalar lantmäterikostnaderna för genomförandet av 
fastighetsregleringen för de områden där köpeavtal med beslutad taxa träffas. 

 
Beslutsgång 1 
Ordförande frågar på arbetsutskottets förslag vad gäller punkt 1-3 och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutsgång 2 

Ordförande frågar därefter på Daniel Jensens m.fl. ändringsförslag i punkt 4 och 5 och finner 
att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

GIS- och kartingenjören 
Samhällsbyggnadschefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen  
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§ 224 Dnr KS 2018/89  
 
Svar på samrådsremissen Upphävande av tomtindelningsplaner i 
Melleruds kommun 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att inte ha något att erinra mot samrådsförslag angående 
upphävande av tomtindelningsplaner i Melleruds kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Byggnadsnämnden beslutade den 24 januari 2018, § 4, att föreslå kommun-styrelsen att ge 
byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram handlingar för upphävandet av tomtindelningsplaner i 
Melleruds kommun. 
Arbetsutskottet beslutade den 20 februari 2018, § 67, att ge byggnadsnämnden  
i uppdrag att ta fram handlingar för upphävandet av tomtindelningsplaner i Melleruds kommun. 
 
Beslutsunderlag 
•  Byggnadsnämndens beslut 2018-01-24, § 4. 
• Arbetsutskottets beslut 2018-02-20, § 67.  
• Kungörelse. 
• Samrådshandlingar. 
• Fastighetsförteckning.  
• Arbetsutskottets beslut 2019-11-12, § 342.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att inte ha något att erinra mot samrådsförslag angående 
upphävande av tomtindelningsplaner i Melleruds kommun. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Byggnadsnämnden 
 
  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsen 2019-11-13 19
  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 225 Dnr KS 2018/47 
 
Svar på motion om att bygga ut Sparbanksalongen på Kulturbruket  
på Dal 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen som besvarad genom den beredning och 
genomlysning av ärendet som skett. Med hänsyn till kommunens ekonomi kan en investering i 
nuläget inte genomföras. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Daniel Jensen (KD) föreslog i en motion den 22 januari 2018 att kommun-fullmäktige beslutar 
att utreda om möjligheten att öka antalet sittplatser i Sparbanksalongen på Kulturbruket på Dal 
och att en en kostnadsberäkning ingår 
i utredningen. 
Arbetsutskottet beslutade den 6 februari 2018, § 45, att ge kommunchefen i uppdrag att utreda 
motionen och lämna förslag till svar. En delredovisning av uppdraget skulle ske vid 
arbetsutskottets sammanträde den 19 juni 2018. 

Arbetsutskottet beslutade den 11 juni 2019, § 195, att återremittera ärendet och ge 
enhetschefen för fjärrvärme/fastighet i uppdrag att ta in Kulturbruket på Dals styrelses 
synpunkter.  

Arbetsutskottet beslutade den 13 augusti 2019, § 237, att återremittera ärendet i avvaktan på 
Kulturbruket på Dals styrelses synpunkter som kommer att lämnas i början av september 2019. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion. 
• Förslag till svar på motionen. 
• Kulturbruket på Dal – styrelseprotokoll 2019-09-12, § 26. 
• Kompletterande frågor till/svar från kultursamordnaren.  
• Arbetsutskottets beslut 2019-10-15, § 310. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Daniel Jensen (KD): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen som besvarad genom den beredning och 
genomlysning av ärendet som skett. Med hänsyn till kommunens ekonomi kan en investering i 
nuläget inte genomföras. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 226 Dnr KS 2018/348 
 
Svar på motion om att öka säkerheten för tågresenärer på 
stationsområdet i Mellerud  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige anser motionen såsom besvarad med hänvisning till det arbete och den 
dialog som sker mellan Melleruds kommun och Trafikverket.  

Sammanfattning av ärendet 
Tony Johansson (MP) har lämnat in en motion om att öka säkerheten för tågresenärer på 
stationsområdet i Mellerud.  
Det pågår ett arbete och en dialog med Trafikverket om hur man tillsammans kan öka 
säkerheten för tågresenärer på stationsområdet i Mellerud. Direkt efter att olyckan hade 
inträffat i Mellerud startade Trafikverket en olycksutredning för att undersöka vad som hade 
hänt samt analysera eventuella brister i anläggningen.  
Parallellt med olycksutredningen har Trafikverket redan genomfört två åtgärder. Trafikverket 
har sänkt hastigheten till 40 km/h på förbipasserande tåg, samt att ytterligare varningsskyltar 
har satts upp vid plattformspassagen för att än mer uppmärksamma tågresenärerna.  
Samhällsbyggnadsförvaltning arbetar för närvarande med frågan och avlägger kontinuerliga 
rapporter till kommunstyrelsen.  

Motionens förslag anses vara under genomförande med hänvisning till det arbete och den 
dialog som sker mellan Melleruds kommun och Trafikverket. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion om att öka säkerheten för tågresenärer på stationsområdet i Mellerud. 
• Skrivelse till Trafikverket om åtgärdsbehov för att förebygga olyckor vid Melleruds 

järnvägsstation. 
• Svar från Trafikverket. 
• Kommunstyrelseförvaltningens förslag till motionssvar.  
• Arbetsutskottets beslut 2019-10-15, § 298. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige anser motionens förslag vara under genomförande med hänvisning till  
det arbete och den dialog som sker mellan Melleruds kommun och Trafikverket.  
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 227 Dnr KS 2019/ 
 
Intern kontroll 2019, rapport 2  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av intern kontroll rapport 2. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt 8 §, reglemente för intern kontroll (KF 5 740,2017-11-22) ska nämnden varje år anta en 
särskild planering för uppföljning av den interna kontrollen. 
Förvaltningen och presidiet har arbetat enligt gällande styrdokument för att ta fram underlag till 
förslag för intern kontrollplan 2019. Under året ska styrelsen följa upp förvaltningarnas arbete 
med den interna kontrollplanen enligt §§ 7 och 9. 

Styrelsen har också det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll 
enligt § 2 i reglementet. I detta ligger bland annat att styrelsen ska utvärdera kommunens 
system för intern kontroll samt att informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de 
kommunala företagen och kommunalförbunden enligt 11 §. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningen, intern kontroll 2019, rapport 2 
• Samhällsbyggnadsförvaltningen, intern kontroll 2019, rapport 2 
• Plan- och byggkontoret intern kontroll 2019, rapport 2 
• Byggnadsnämndens beslut 2019-09-25, § 111 
• Socialförvaltningen intern kontroll 2019, rapport 2 
• Socialnämndens beslut 2019-09-16, § 176. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2019-10-15, § 299. 
• Kultur- och utbildningsförvaltningen intern kontroll 2019, rapport 2 
• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2019-10-30, § 107.  
• Arbetsutskottets beslut 2019-11-12, § 339. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av intern kontroll rapport 2. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 228 Dnr KS 2019/214 
 
Projekt Förskola Tornet 2, omfördelning av medel 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att omfördela 300 tkr av projektmedel från Projekt Ängenäs 
busshållsplats till projekt Förskola Tornet 2. 
 
Sammanfattning av ärendet 

På grund av följande ställda krav i bygglovsbeslutet den 25 september 2019, § 112, behövs  
ytterligare medel (300 tkr) för projekt Förskola Tornet 2: 

• Bullerplank ska uppföras mot fastigheten Tornet 6.  
• Förrådsbyggnad för barnvagnar ska uppföras så att den lätt kan förflyttas, vid ev. grävningar 

inom U-område.  

• Den oönskade växtligheten åtgärdas inom kvarteret Tornet i enlighet med framställda 
yttranden, där kommunens rådighet så är möjlig.  

 
Beslutsunderlag 

• Kommunfullmäktiges beslut 2019-05-29, § 80. 
• Byggnadsnämndens beslut 2019-09-25, § 112. 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2019-10-15, § 314. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att omfördela 300 tkr av projektmedel från Projekt Ängenäs 
busshållsplats till projekt Förskola Tornet 2. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadchefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen  
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§ 229 Dnr KS 2019/483 
 
Taxor och avgifter för kommunstyrelsens verksamhet 2020 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde 
för 2020 enligt föreliggande förslag. 
 
Reservationer  

Michael Melby (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förslag till taxor och avgifter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde  
att gälla från och med 2020-01-01 föreligger. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag taxor och avgifter 2020 – Kommunstyrelseförvaltningen och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen.  

• Arbetsutskottets beslut 2019-10-15, § 315. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde 
för 2020 enligt föreliggande förslag. 
Michael Melby (S): Bifall till arbetsutskottets förslag med undantag för taxan/avgiften för 
utrustning för föreningar som bör vara kostnadsfri. 
 
Beslutsgång  

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag. 
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§ 230   
 
Redovisning av öppna ärenden 2019-11-06 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunchefen och samhällsbyggnadschefen lämnar en återrapportering av alla öppna  
ärenden två gånger per år – vid kommunstyrelsens sammanträden i november och juni. 
 
Beslutsunderlag 

• Öppna ärenden kommunstyrelseförvaltningen 2019-11-06. 
• Öppna ärenden samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-11-06.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 231   
 
Återrapportering av verkställda beslut inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde 2019-06-05--11-06 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

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

• Verkställda beslut kommunstyrelseförvaltningen 2019-06-05—11-06. 
• Verkställda beslut samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-06-05—11-06. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 232 Dnr KS 2019/483 
 
Taxor och avgifter för byggnadsnämndens verksamhet 2020 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom byggnadsnämndens verksamhetsområde 
för 2020 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Förslag till taxor och avgifter inom byggnadsnämndens verksamhetsområde att  
gälla från och med 2020-01-01 föreligger. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag taxor och avgifter 2020. 
• Byggnadsnämndens beslut 2019-09-25, § 128-129. 
• Arbetsutskottets beslut 2019-10-15, § 316. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom byggnadsnämndens verksamhetsområde 
för 2020 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 233    
 
Redovisning av delegeringsbeslut 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har överlåtit viss beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande och tjänstemän 
enligt gällande delegeringsregler. Besluten ska anmälas till kommun-styrelsen varje månad. 
Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa 
delegeringsbesluten. Däremot kan kommunstyrelsen återkalla delegering.  
Följande delegeringsbeslut redovisas vid dagens sammanträde: 
 
A - ALLMÄNNA ÄRENDEN  
 
A 3 Övriga allmänna ärenden  
3.8 Bygdepeng KSAU § 289, § 290, § 292/2019 
 
B - PERSONALÄRENDEN  
 
B 5 Visstidsanställningar  
5.4 Övrig personal (över sex månader) § 2/2019  
 
H - MEDBORGARKONTORET  
 
H 27 Parkeringstillstånd   
27.1 Parkeringstillstånd § 8/2019   
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 234  
   
Aktuella frågor 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Sociala medier 
Jörgen Eriksson (KIM) lyfter att det i sociala medier gjordes felaktiga påstående om att  
Kommunpartiet Mellerud avstått från att delta i kommunfullmäktigebeslutet i ärendet om 
motion om förbud mot tiggeri. Ulf Rexefjord (SD) påpekar det olämpliga att tjänstepersoner 
hängdes ut i debatten på fullmäktigesammanträdet. Ordförande uppmanar till att hålla god 
ton i sociala medier och vid sammanträden. 

• Förenkla helt enkelt 
Jörgen Eriksson (KIM) föreslår att en funktion införs så att politiker får påminnelser via  
sms-meddelanden om t.ex. konferenser och möten. Diskussion förs om hur kallelser och 
inbjudningar skickas ut/bokas i kalendrar. 

• Budget 2020 
Michael Melby (S) lyfter fråga om eventuell tilläggsbudget för 2020 med anledning av 
regeringens kommande beslut i november. Daniel Jensen (KD) informerar om hur 
beslutsprocessen går till vid eventuella ändringar i budgeten. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 235    
 
Rapporter 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m: 

• Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) 
Ordföranden rapporterar från möten med representanter för DVVJ kring ekonomin. 
Melleruds kommun kan komma att behöva att ta beslut om bidrag på ytterligare 100 tkr. 

• E45 
Ordföranden informerar från Trafikverkets informationsmöte i Vänersborg om föreslagen  
ny sträckning av E45 och hur kommunen kommer att gå vidare i processen. 

• Ägarsamråd Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) 
Ordföranden och 2:e vice ordföranden informerar från ägarsamrådet i Mellerud. 

• Fyrbodals kommunalförbunds direktionsmöte 
Ordföranden och 2:e vice ordföranden informerar från direktionsmötet i Mellerud. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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