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§ 116

Information från Trafikverket om plan för ny sträckning av E45
väster om Mellerud
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Trafikverket har börjat utreda hur E45:an mellan Mellerud och Vänersborg ska byggas ut.
Direktivet är att det ska vara en 2+1-väg hela sträckningen.
Trafikverkets projektledare och biträdande projektledare lämnar en kort information om
pågående planering för ny sträckning Kambol-Solberg, väster om Melleruds tätort.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

sida
4

MELLERUDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-09-25

§ 117

Presentation av AB Melleruds Bostäders verksamhet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
VD för AB Melleruds Bostäder informerar om bostadsbolagets verksamhet.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
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Dnr KS 2019/337

Reglemente för ekonomiska ersättningar för förtroendevalda i
Melleruds kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. fastställa nytt reglemente för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda
enligt föreliggande förslag att gälla från och med 1 november 2019.
2. godkänna beloppsbilagan enligt föreliggande förslag med ändringen att föreslaget arvode
till gruppledarna sänks från 2,4 procent till 1,2 procent av riksdagsmannaarvodet med
hänvisning till kommunens ekonomiska läge.
3. ett förtydligande införs av kommunfullmäktige tidigare beslutad tillämpning avseende
sammanträdesarvode där 1:e vice ordförande, förutom det fasta arvodet, får sammanträdesarvode såsom ledamot och 2:e vice ordförande endast får fast sammanträdesarvode.
4. ge arvodesgruppen i uppdrag att genomföra en utvärdering av det nya reglementet för
ekonomiska ersättningar för förtroendevalda vad avser eventuellt ökade kostnader m.m.
under oktober månad 2020.
5. ge arvodesgruppen i uppdrag att undersöka hur vi bäst tillgodoser oppositionspartiernas
behov av resurser och därmed stärka demokratin till oktober 2020.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har i beslut den 21 november 2018, § 124, utsett en arvodes- beredningen
för översyn av arvoden och ersättningar till kommunala förtroendevalda.
Arvodesberedningen föreslår justeringar av beloppsnivåer enligt bilaga. Två större förändringar
föreslås dock:
1. Ersättningarna delas in i tre grupper – sammanträdesersättningar, årsarvode och fasta
arvoden. Där årsarvode är en ny formulering och omfattar endast kommunstyrelsens
ordförande som har en heltidstjänst och 2:e vice ordförande även kallat oppositionsråd
vars tjänst motsvarar halvtid.
2. Införande av arvode till gruppledare.
Arbetsutskottet beslutade den 25 juni 2019, 213, att återremittera ärendet till
arvodesberedningen för en redovisning av vad förslaget kommer att innebära ekonomiskt.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•

Arbetsutskottets beslut 2019-06-25, § 213.
Arvodesberedningens beslut 2019-08-26, § 1.
Förslag - Reglemente för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda.
Förslag – Beloppsbilaga.
Arbetsutskottets beslut 2019-08-27, § 250.
Kommunstyrelsens beslut 2019-09-11, § 182.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Helena Hultman (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att
1. fastställa nytt reglemente för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda
enligt föreliggande förslag att gälla från och med 1 november 2019.
2. godkänna beloppsbilagan enligt föreliggande förslag med ändringen att föreslaget arvode
till gruppledarna sänks från 2,4 procent till 1,2 procent av riksdagsmannaarvodet med
hänvisning till kommunens ekonomiska läge
3. ett förtydligande införs av kommunfullmäktige tidigare beslutad tillämpning avseende
sammanträdesarvode där 1:e vice ordförande, förutom det fasta arvodet, får sammanträdesarvode såsom ledamot och 2:e vice ordförande endast får fast sammanträdesarvode.
4. ge arvodesgruppen i uppdrag att genomföra en utvärdering av det nya reglementet för
ekonomiska ersättningar för förtroendevalda vad avser eventuellt ökade kostnader m.m.
under oktober månad 2020.
Ulf Rexefjord (SD): Bifall till kommunstyrelsens förslag med följande tillägg:
5. ge arvodesgruppen i uppdrag att undersöka hur vi bäst tillgodoser oppositionspartiernas
behov av resurser och därmed stärka demokratin till oktober 2020.
Beslutsgång 1
Ordförande frågar på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
detta.
Beslutsgång 2
Ordföranden frågar därefter på Ulf Rexefjords tilläggsförslag och finner att kommunfullmäktige
bifaller detta.
Beslutet skickas till
Arvodesgruppen (sammankallande)
Personalenheten (löner)
KFS
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Dnr KS 2019/336

Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd, begäran
om ändring av stadgar
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medge begäran om ändring av stadgan för stiftelsen för
Dalslands kanals framtida bestånd enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning av ärendet
Vid Stiftelsen Dalslands kanals framtida bestånds ägarsamråd 12 mars 2019 togs
ett förslag på ändringar av stiftelsens stadgar fram för att behandlas av stiftelsens styrelse. Vid
styrelsemötet den 12 april 2019 togs beslut om att begära ändringar i stadgarna enligt följande:
§2

Ändra formuleringen på tredje stycket till:
Den 1 januari 2019 övergick huvudmannaskapet för stiftelsen från
kommunalförbundet Region Värmland till regionkommunen Region Värmland
(arg.nr 232100-0156).

§ 2,7,8

För tydlighetens skull ändra "regionen" till " Västra Götalandsregionen"

§4

Antalet ledamöter och ersättare i styrelsen ändras från sex till fem.

§4

Fyrbodals kommunalförbund utser en ledamot som representerar kommunerna
Åmål, Mellerud, Dals-Ed, Bengtsfors och Färgelanda.

§4

Rätten för Dalslands Kanal AB att utse en ledamot till stiftelsens styrelse tas bort i
stadgarna

§4

Styrelsen skall utse ett ombud som skall företräda stiftelsen vid bolagsstämman för
Dalslands Kanal AB

Begäran om stadgeändring kommer att skickas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län när
minst ¾:s enighet är uppnådd.
Beslutsunderlag
• Missiv.
• Protokoll från stiftelsens styrelsemöte 2019-04-12 med antagna stadgar.
• Nu gällande stadgar för Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd
(daterade 2002-11-11).
• Arbetsutskottets beslut 2019-06-25, § 212.
• Kommunstyrelsens beslut 2019-08-14, § 159.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att medge begäran om ändring av stadgan för stiftelsen för
Dalslands kanals framtida bestånd enligt föreliggande förslag.
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Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Stiftelsen Dalslands kanals framtida bestånd (Dalslands Kanal AB)
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Dnr KS 2019/431

Ny taxa enligt lagen om tobak och liknande produkter 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer ny taxa för 2019 enligt lagen om tobak och liknande produkter
enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning av ärendet
Dalslandskommunerna och Säffle kommun har gemensam handläggning av serveringstillstånd
för alkoholdrycker samt för tillsyn av folköl- och tobaksförsäljning. Förändringar som gäller
tobakslagen medför att ansökan istället för anmälan ska göras om försäljning av tobak till
tillståndsenheten. Det medför en mer omfattande administration, där vandelsprövning och
ekonomisk prövning likvärdig ansökan om serveringstillstånd är nödvändig.
Taxeförändringen för 2019 gäller ny lag för ansökan enligt tobakslagen och liknande produkter,
som även påverkar tillsynsavgift för e-cigaretter med påfyllnadsbehållare, folköl samt receptfria
läkemedel. Tillsynsavgiften för tobaksförsäljning kommer att höjas då även inre tillsyn och
ekonomisk prövning ska göras flera gånger per år.
Avgifter som avser tobakstillstånd ska inte vara skattefinansierade utan verksamheten ska
så långt möjligt avgiftsfinansieras enligt de principer som lagstadgats i kommunallagen
(2017:725). En administrativ avgift tas ut för det arbete som krävs vid tillsyn och
registerhållning hos kommunen.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Nuvarande taxa för 2019.
Tjänsteskrivelse med bilaga.
Socialnämndens beslut 2019-08-21, § 141.
Arbetsutskottets beslut 2019-09-10, § 253.
Kommunstyrelsens beslut 2019-09-11, § 179.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige fastställer ny taxa för 2019 enligt lagen om tobak och liknande produkter
enligt föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Socialnämnden

Justerandes sign
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Dnr KS 2019/372

Dalslands Miljö- och energiförbund - förslag budget 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Dalslands miljö- och energiförbunds budget för 2020
enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning av ärendet
Dalslands miljö- och energiförbunds direktion har den 14 juni 2019, § 13, beslutat att föreslå
medlemskommunerna att, utifrån de förutsättningar som redovisas i Dalslands miljö- och
energinämnds konsekvensbeskrivning, kommunbidragen 2020 för Dalslands miljö- och
energiförbund kvarstår på 2019 års nivå och därmed uppgår till 11,250 Mnkr.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Dalslands miljö- och energinämnd beslut 2019-05-03, § 32.
Dalslands miljö- och energiförbund beslut 2018-06-14, § 13.
Arbetsutskottets beslut 2019-08-13, § 220.
Kommunstyrelsens beslut 2019-09-11, § 169.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Dalslands miljö- och energiförbunds budget för 2020
enligt föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Dalslands miljö- och energiförbund
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Dnr KS 2019/377

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) taxor 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds taxor
för myndighetsutövning och myndighetstillsyn för 2020 enligt föreliggande förslag.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Roland Björndahl (M) i handläggningen av ärendet.
Sammanfattning av beslut
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har översänt förslag till taxor för myndighetsutövning
och myndighetstillsyn för 2020. Taxorna ska fastställas
av medlemskommunernas kommunfullmäktige.
Taxorna räknas upp enligt kostnadsprisindex (KPI) för material och enligt lönerevision för
personalkostnader. Avtalsbundna intäkter räknas upp enligt avtalets bestämmelser. För år
2020 är medlemsbidraget uppräknat med
2,25 procent, KPI är 1,95 procent (medel KPI 2018) och uppräknad lönerevision 2,17
procent.
Direktionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds beslutade den 27 juni 2019, § 20,
att fastställa taxor 2020. Taxan föreslås gälla fr.o.m. 2020-01-01. Direktionen beslutade
vidare att tillsända taxor 2020 avseende myndighets-utövning till kommunfullmäktige i
respektive medlemskommun för fastställelse.
Beslutsunderlag
•
•

•
•

Förslag till taxor 2019 för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund med bilaga.
Direktionens beslut 2019-06-27, § 20.
Begäran om antagande av taxor för 2019 Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.
Arbetsutskottets beslut 2019-08-13, § 225.
Kommunstyrelsens beslut 2019-09-11, § 175.

Förslag till beslut på sammanträdet
1:e vice ordföranden Christina Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt
följande:
Kommunfullmäktige fastställer Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds taxor
för myndighetsutövning och myndighetstillsyn för 2020 enligt föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
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Dnr KS 2019/371

Anslag till Dalslands kanal och Snäcke kanal för år 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar bidrag till stiftelsen Dalslands
Kanals framtida bestånd och Snäcke kanal med 998 035 kronor för år 2020 vilket är en
uppräkning med 3,1 procent enligt Sveriges Kommuner och landstings prisindex för
kommunal verksamhet (PKV).
Sammanfattning av ärendet
Vid stiftelsens styrelsesammanträde den 12 april 2019 enades man om att hos ägarna äska
om 3,1 procent ökning av anslaget för 2020 i enlighet med Sveriges Kommuner och landstings
prisindex för kommunal verksamhet (PKV).
Anslagsbeloppet för år 2019 uppgår till totalt 9 049 586 kronor. Av anslagsbeloppet avser
8 791 359 kronor Dalslands kanal och 258 227 kronor avser Snäcke kanal. Från år 1999 har
Västra Götalandsregionen bidragit med ett anslag för de administrativa kostnaderna. Dessa
kostnader uppgår för 2020 till 1 363 142 kronor.
Modellen innebär att de framräknade beloppen fungerar som ramanslag, vilket innebär att
uppkomna överskott eller underskott mellan åren får hanteras av styrelsen för Dalslands Kanal
AB inom de angivna ramarna.
Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd har den 25 juni 2019 översänt en framställan
om bidrag för 2020 enligt bifogade specifikation.
Beslutsunderlag
• Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd anslagsfördelning 2020
med specifikation.
• Arbetsutskottets beslut 2019-08-13, § 241.
• Kommunstyrelsens beslut 2019-09-11, § 173.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar bidrag till stiftelsen Dalslands
Kanals framtida bestånd och Snäcke kanal med 998 035 kronor för år 2020 vilket är en
uppräkning med 3,1 procent enligt Sveriges Kommuner och landstings prisindex för
kommunal verksamhet (PKV).
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Stiftelsen Dalslands Kanals framtida bestånd och Snäcke kanal (Dalslands Kanal AB)
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen
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Dnr KS 2019/369

Avsägelse av förtroendeuppdrag som ersättare i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. Josip Kezic (C) befrias från sitt förtroendeuppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.
2. uppmana Länsstyrelsen att genomföra en ny sammanräkning för att utse
ny ersättare i kommunfullmäktige efter Josip Kezic (C).
Sammanfattning av ärendet
Josip Kezic (C) har den 26 juni 2019 avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
• Josip Kezics avsägelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige beslutar att
1. Josip Kezic (C) befrias från sitt förtroendeuppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.
2. uppmana Länsstyrelsen att genomföra en ny sammanräkning för att utse
ny ersättare i kommunfullmäktige efter Josip Kezic (C).
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Västra Götaland
Personalenheten (löner)
Enheten för Digital service
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Dnr KS 2018/248

Val av nämndemän för mandatperioden 2020-2023
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun utser följande personer till nämndemän för
perioden 1 januari 2020 – 31 december 2023:
•
•
•
•
•

Rune Stenén
Tony Andersson
Ronny Westerlund
Jan Berglöv
Marie Dahlin

Sammanfattning av ärendet
Val av nämndemän ska ske under augusti - september 2019 inför mandatperioden 2020-2023.
De politiska partierna har fått information om nomineringsprocessen, som pågått under våren
2019. Melleruds kommun ska nominera fem nämndemän till Vänersborgs tingsrätt.
Valberedningen har fått i uppdrag att ta fram förslag på personer.
Beslutsunderlag
• Vänersborgs Tingsrätts skrivelse 2019-02-14.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun utser
följande personer till nämndemän för perioden 1 januari 2020 – 31 december 2023:
•
•
•
•
•

Rune Stenén
Tony Andersson
Ronny Westerlund
Jan Berglöv
Marie Dahlin

Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Vänersborgs Tingsrätt
Samtliga valda
Personalenheten (löner)
Enheten för Digital service
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§ 126

Nytillkomna motioner
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige medger att motionen får läggas fram och överlämnar den till
kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet

Inlämnad av

Motion om utbildning av politiker och anställda i Mellerud i
frågor gällande mänskliga rättigheter.

Pål Magnussen (V)

Dnr KS 2019/396

Beslutsunderlag
• Motion.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige medger att motionen får läggas fram
och överlämnar den till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
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§ 127

Nytillkomna medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag om utegym i Sunnanå.

Dnr KS 2019/345
Medborgarförslag om motorcrossbana i
Mellerud.

Dnr KS 2019/416
Medborgarförslag om åtgärder på
Råggatan i Mellerud

Dnr KS 2019/443
Medborgarförslag om att öka
demokratin och förståelsen om EU.

Inlämnad av

Besvaras av

Lars-Göran Johansson,
Mellerud

Kommunstyrelsen

Jesper Lundquist och
Alexander Nilsson,
Mellerud

Kommunstyrelsen

Yvonne och Steefan
Mårtensson,
Mellerud

Kommunstyrelsen

Marie Dahlin,
Mellerud

Kommunstyrelsen

Dnr KS 2019/460
Beslutsunderlag
• Medborgarförslag.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
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§ 128

Anmälan om inkomna ärenden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen anmäler ärenden/handlingar som inkommit och bedöms
relevanta för Kommunfullmäktige att få kännedom om.
• Länsstyrelsens beslut 2019-07-08 om att utse Tony Andersson (SD) till ny
ledamot och Desirée Kingsson-Edhborg (SD) till ny ersättare med anledning av
Gert Lunds avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige. Dnr KS 2019/350.
• Revisionsrapporten Granskning av handläggning och beredning av motion och
medborgarförslag. Dnr KS 2019/439.
• Revisionsrapporten Granskning av likvärdiga förutsättningar för lärande inom förskolan.

Dnr KUN 2019/134.

• Ansökan om kommunalt anslag till Stiftelsen Laxfond Vänern verksamhet för 2020-2022.

Dnr 2019/452.

• Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund (NÄRF) - delårsrapport januari-augusti 2019
med revisionsrapport. Dnr 2019/455.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
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