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§ 36

Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) - redovisning av
bolagets ekonomi och verksamhetsplan
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 16 januari 2019, § 5, att Melleruds kommun
beviljar stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) ytterligare 400 tkr för 2019
under förutsättning att Bengtsfors kommun och Västra Götalandsregionen fattar
likalydande beslut i enlighet med föreslagen finansieringsplan. I samband med
detta beslutade kommunstyrelsen även att bjuda in VD för stiftelsen Dal Västra
Värmlands Järnväg (DVVJ) till kommunstyrelsens sammanträde den 13 februari
2019 för en föredragning av bolagets ekonomiska situation och verksamhetsplan.
VD för Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) lämnar en aktuell rapport om
Stiftelsens verksamhet och ekonomiska situation, budget för 2019, affärsplan m.m.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2019-02-13

§ 37

Sammanträdesdatum

sida

4

Dnr KS 2018/374.045

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 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 2011, 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.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
• Arbetsutskottets beslut 2019-01-29, § 5.
Förslag till beslut på sammanträdet
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
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ)
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(”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 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 2011, 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 frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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Dnr KS 2019/47.002

Bemyndigande att utfärda anvisningar på bank- och
checkräkning för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar, med ändring av beslut den 7 mars 2018,
§ 41, att bemyndiga följande personer att två i förening utfärda
anvisningar på kommunens bank- och checkräkningar:
Kommunchef
Ekonomichef
Controller
Ekonom
Ekonom
Ekonom
Ekonom
Ekonom
Ekonom

Sophia Wikström
Björn Lindquist
Therese Israelsson
fr.o.m. 2019-02-15
Emma Lindquist
Margareta Gunnarsson
Elin Holm
Lena Francke
Lillemor Aronsson
Andrietta Pettersson

Sammanfattning av ärendet
På grund av att en ny controller rekryterats och börjar sin anställning hos
kommunen den 15 februari 2019 hos kommunstyrelseförvaltningen behöver
kommunstyrelsen fatta ett nytt beslut.
Beslutsunderlag
• Arbetsutskottets beslut 2019-02-12, § 22.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt
följande:
Kommunstyrelsen beslutar, med ändring av beslut den 7 mars 2018,
§ 41, att bemyndiga föreslagna personer att två i förening utfärda
anvisningar på kommunens bank- och checkräkningar.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samtliga utsedda
Dalslands Sparbank
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Dnr KS 2016/460.005

Utvärdering av webb-sändningar från kommunfullmäktiges
sammanträden
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fullmäktiges sammanträden, 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 kvalité på ljud
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 kvalité och kostnadseffektivitet.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Kommunfullmäktiges beslut 2016-09-28, § 94.
Kommunfullmäktiges beslut 2018-05-23, § 52.
Arbetsutskottets beslut 2018-12-04, § 457.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse/utvärdering.
Arbetsutskottets beslut 2019-01-29, § 6.

Förslag till beslut på sammanträdet
Daniel Jensen (KD), Michael Melby (S) och Jörgen Eriksson (KIM): Bifall till
arbetsutskottets förslag enligt följande:
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 kommunstyrelsen bifaller detta.
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Dnr KS 2019/2.846

Ansökan om investeringsmedel till en ny brygga i Upperud
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. Melleruds kommun avslår Spångens Motorklubbs ansökan om bidrag till
investering i ny brygga.
2. Melleruds kommun godkänner Spångens Motorklubbs investering i ny brygga.
3. avskrivningstiden ska vara 35 år förutsatt att byggnationen sker i överensstämmelse med kommunens riktlinjer.
Sammanfattning av ärendet
Spångens Motorbåtsklubb (SMK) i Upperud arrenderar fastigheten Upperud 9:10
med tillhörande mark av Melleruds Kommun. Arrendet uppgår till 2 500 kronor per
år. I avtalet ingår även att klubben årligen ska investera 20 tkr kr i anläggningen.
SMK har under de senaste åren haft en kölista till bryggplatser på cirka 6 per år.
Under det gångna året har klubben haft tät kontakt med exploatör angående att
kunna erbjuda brygg platser till de nya fastigheterna som byggs i Sundserudsområdet. SMK har kommit överens med exploatören om att han skall få tillgång till
10 båtplatser.
SMK har beslutat att bygga en förlängning av C-bryggan på 15 meter till en
kostnad på cirka 220 tkr. SMK har ansökt om dispens på strandskyddet och bygglov
vilket har beviljats. SMK har också gjort andra förändringar i hamnen som ska leda
till att klubben får ett antal fler platser att tillgå.
För att klara investeringen av bryggan, ansöker SMK nu om kommunalt bidrag till
en ny brygga. SMK anser att denna utbyggnad gynnar tillväxten i kommunen och
blivande inflyttningar till samhället Åsensbruk.
Melleruds kommuns fastighetenhet har utanför arrendeavtalet stöttat SMK med
underhåll av toaletter och bostad till en kostnad av 102 628 kronor för åren
2014-2017.
De nya intäkter som SMK får för tillkommande båtplatser bör täcka ränta och
avskrivningskostnader. Bifaller Melleruds Kommun investeringen kan arrendeavtalet
höjas med motsvarande kostnad per år. Bryggor Melleruds Kommun nyinvesterar i
lägger vi på 35 års avskrivning.
Beslutsunderlag
• Spångens Motorbåtsklubb (SMK) ansökan.
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
• Arbetsutskottets beslut 2019-01-29, § 2.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt
följande:
Kommunstyrelsen beslutar att
1. Melleruds kommun avslår Spångens Motorklubbs ansökan om bidrag till
investering i ny brygga.
2. Melleruds kommun godkänner Spångens Motorklubbs investering i ny brygga.
3. avskrivningstiden ska vara 35 år förutsatt att byggnationen sker i överensstämmelse med kommunens riktlinjer.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas till
Spångens Motorbåtsklubb
Enhetschef fjärrvärme/fastighet
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen
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Dnr KS 2018/337.014

Västtrafiks kommundialog 2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Syftet med Västtrafiks dialogmöten är att diskutera kollektivtrafikens utveckling
utifrån dagens förutsättningar och framtida behov. Efter mötet ska deltagande
parter känna sig informerade, uppdaterade och det ska finnas en samsyn kring
stegen framåt, dels i frågor som rör kommande trafikplan, men även i mer
långsiktiga frågor.
Västtrafik har den 7 december 2018 översänt en återkopplingsrapport.
Beslutsunderlag
• Västtrafiks återkopplingsrapport.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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§ 42

Redovisning av ansökt/utbetald bygdepeng 2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
I samband med budget 2015 infördes ”bygdepengen” en årlig budgetpost
på 300 tkr som en kommunal medfinansiering till byalag och föreningar för
underhåll och utveckling av deras lokaler.
Vid kommunstyrelsens sammanträde i januari 2019 efterfrågades en redovisning
av ansökt/beviljad bygdepeng under 2018.
Ansökt
OK Kroppefjäll
Kroppefjälls Hembygdsförening
Fjällets Hembygdsförening
Fjällboföreningen

100 000 kr
50 000 kr
25 000 kr
50 000 kr

Beviljats
Örs bygdegård
Stationshusföreningen i Dal Rostock
Dalskogs bygdegårdsförening

31 000 kr (93 250kr)
28 000 kr
5 000 kr

Beslutsunderlag
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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Dnr KS 2019/51.841

Interregprojekt PLASK - medfinansiering
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun medfinansierar Interregprojekt
PLASK (Platsutveckling, Samverkan, Kulturarv) i form av direktfinansierat arbete
jämte kringkostnader enligt föreliggande projektansökan.
Sammanfattning av ärendet
I interreg-projektet PLASK ingår besöksmål som är viktiga och starka kulturturistiska reseanledningar till en destination och som är besöksmål där land möter
vatten. De platser som är i fokus för detta projekt är komplexa besöksmål vid
vatten, där kanaler och hamnar finns i direkt anslutning till kulturmiljöer och
oftast även stadsmiljöer. Dessa besöksmål är betydande reseanledningar för
besökare och därigenom viktiga för besöksnäringen såväl på platserna som i
hela programområdet. En utvecklad kulturturism bidrar till sysselsättning och
företagande och framför allt ger det positiva effekter för små företag.
Partners i projektet är Innovatum Science Center, Högskolan Väst, Lysekils
kommun, Trollhättan stad och Åmåls kommun i Sverige och i Norge Fredrikstad.
Medfinansiärer i projektet är Trollhättans stad, Visit Trollhättan Vänersborg AB,
Dalslands Turist AB. Projektägare är Innovatum Science Center i Sverige och
Fredrikstad i Norge.
En medverkan i interregprojektet PLASK möjliggör att kommunen genom
finansiering av arbetstid samt tillskott av medel i europeiska regionalfonden
kan genomföra aktiviteter inom platsutveckling, kommunikationsutveckling,
evenemangsutveckling och organisationsutveckling. Projektet innebär och möjliggör
en stärkt samverkan med aktörer inom besöksnäringen i kommunen men också
med de andra samarbetspartners som är med i projektet. Således kan
kompetensutveckling och innovationsutveckling stärkas.
Beslutsunderlag
• Förslag PLASK (Platsutveckling, Samverkan, Kulturarv) med
medfinansieringsintyg.
Förslag till beslut på sammanträdet
Morgan E Andersson (C) och Michael Melby (S): Kommunstyrelsen beslutar att
Melleruds kommun medfinansierar Interregprojekt PLASK (Platsutveckling,
Samverkan, Kulturarv) i form av direktfinansierat arbete jämte kringkostnader
enligt föreliggande projektansökan.
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Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas till
Innovatum Science Center
Verksamhetsutvecklaren
Turistinformatören
Kommunchefen
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§ 44

Redovisning av godkända investeringar vid Vita Sandars
Camping
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Vita Sandars
Camping AB får campingvärden får inte företa ny-, om- och tillbyggnad utan
upplåtarens medgivande. Vid avtalets upphörande ska egendom som tillförts
objektet och är beslutade av kommunstyrelsen erbjudas upplåtaren till inlösen.
Beslutsunderlag
• Redovisning av godkända investeringar.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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Dnr KS 2018/730.163

Utredning av behov om avtal med frivillig resursgrupp eller
motsvarande
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar ge kommunchefen i uppdrag att utveckla samverkan
med frivilliga försvarsorganisationer och andra relevanta aktörer samt vid behov
teckna avtal. Utgångspunkten för samverkan är de identifierade stödbehoven som
kan föreligga vid samhällsstörningar.
Sammanfattning av ärendet
Frivilliga utgör en viktig del i samhällets krisberedskap, enligt nuvarande
försvarsinriktningsbeslut liksom i Försvarsberedningens delbetänkande
Motståndskraft. Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila
försvaret 2021–2025.
Genom instruktion för krisberedskapsarbete i Melleruds kommun har
kommunstyrelseförvaltningen getts i uppdrag att under 2018 utreda behovet av att
teckna avtal om frivillig resursgrupp eller motsvarande.
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet för komplettering av vilka
frivilligorganisationer som kommunen kan teckna avtal med. Redovisningen ska ske
vid utskottets sammanträde den 29 januari (2018-12-18, § 467).
Samhällsbyggnadsförvaltningen kontaktades under utredningens gång för att
bedöma behovet av samverkan med frivilliga försvarsorgan-isationer. I samband
med återremissen har utredningen kompletterats med behov av samverkan som
uttryckts av övriga förvaltningar.
Kommunsstyrelseförvaltningen bör ges i uppdrag att utveckla samverkan med
frivilliga försvarsorganisationer samt vid behov teckna avtal. Utgångspunkten bör
vara de identifierade behoven av stöd som kan föreligga vid samhällsstörningar.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•

Utredningen 2018-12-06
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-12-06
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 december 2018, § 467.
Ny tjänsteskrivelse 2019-01-09.
Kompletterad utredning.
Arbetsutskottets beslut 2019-01-29, § 10.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt
följande:
Kommunstyrelsen beslutar ge kommunchefen i uppdrag att utveckla samverkan
med frivilliga försvarsorganisationer och andra relevanta aktörer samt vid behov
teckna avtal. Utgångspunkten för samverkan är de identifierade stödbehoven som
kan föreligga vid samhällsstörningar.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas till
Kommunchefen
Säkerhetssamordnaren
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Dnr KS 2019/50.168

Årlig uppföljning av kommunernas krisberedskapsarbete 2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. godkänna föreliggande redovisning.
2. årlig redovisning av Lagen om extraordinära händelser (LEH) 2018 ska avges
som rapport till Länsstyrelsen i Västra Götaland.
Sammanfattning av ärendet
Kommunerna ska genomföra en årlig rapportering av krisberedskapsarbetet till
Länsstyrelsen.
Enligt Reglemente för krisberedskapsarbete i Melleruds kommun (KF 2016-10-26,
§ 123) svarar kommunstyrelsen för denna uppföljning och rapportering.
Beslutsunderlag
• Årlig uppföljning av LEH för 2018 avseende Melleruds kommun
(föredras vid sammanträdet).
• Sammanställning av instruktion för krisberedskap 2017-2018.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt
följande:
Kommunstyrelsen beslutar att
1. godkänna föreliggande redovisning.
2. årlig redovisning av Lagen om extraordinära händelser (LEH) 2018 ska avges
som rapport till Länsstyrelsen i Västra Götaland.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen Västra Götaland
Säkerhetssamordnaren
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§ 47

Information om ungdomshuset Stinsen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Renoveringen av ungdomshuset Stinsen är nu färdig och verksamheten återinvigd.
Arbetet med samverkan kring målgruppen barn och unga har tagit fart och nu tas
nästa steg i att utveckla verksamheten i riktning mot en ungdomscentral.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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§ 48

Information om temaveckan Livet värt att leva och äldredagen
Vi vill leva hela livet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Under vecka 11 kommer ett antal arrangemang att äga rum i kommunen. Livet värt
att leva är ett koncept som startats på initiativ av Svenska Kyrkan Karlstad Stift,
men i samverkan med andra aktörer, såsom kommun, föreningsliv och näringsliv.
Under 2019 års temadagar avhandlas temat skam. Det kommer att bjudas in till
samtal, filmvisning, workshops, föreläsningar och soffsamtal med efterföljande
diskussioner i samtalsgrupper.
Äldredagen avslutar temaveckan. Namnet Vi vill Leva hela Livet sätter agendan.
Med andra ord är ambitionen med denna dag att inspirera, glädja och visa på att
man inte behöver begränsa sig bara för att man har kommit upp i åren. Dagen
kommer att innehålla intressanta föredrag, utställare och underhållning.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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Dnr KS 2018/759.003

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, § 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 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
Föräldrabalken (FB) och Förmynderskapsförordningen. Överförmyndarens
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.
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.
• Arbetsutskottets beslut 2019-01-29, § 7.
Förslag till beslut 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 kommunfullmäktige den 20 juni 2007, § 63.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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§ 50

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 kommunstyrelsen varje månad. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får
ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot kan kommunstyrelsen
återkalla delegering.
Följande delegeringsbeslut redovisas vid dagens sammanträde:
A - ALLMÄNNA ÄRENDEN
A 2 Brådskande ärenden
2.1 Brådskande ärenden

KSAU § 8/2019

B - PERSONALÄRENDEN
B 12 Organisation
12.1 Förvaltningsorganisation

§ 2/2018

D - SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
D 18 Samhällsbyggnadsförvaltningens taxe- och bidragsärenden
18.4 Bostadsanpassningsbidrag
§ 1/2019
H - MEDBORGARKONTORET
H 24 Färdtjänstärenden
24.1 Färdtjänst (Lagen om färdtjänst,
SFS 1997:736)
H 27 Parkeringstillstånd
27.1 Parkeringstillstånd

§ 1/2019

§ 1/2019

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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§ 51

Anmälan
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
• SJ:s rese- och miljörapport för Melleruds kommun oktober-december 2018.
• Finansiell rapport per 2018-12-31. Dnr KS 2018/111.
• Byggnadsnämnden beslutade den 30 januari 2019, § 7, att bevilja
strandskyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser
strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten
Holms-Torp 1:41. Dnr 2019.12.226.
• Byggnadsnämnden beslutade den 30 januari 2019, § 8, att bevilja
strandskyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser
strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten
Ryr 1:92. Dnr 2018.329.226.
• Finansiell rapport per 2019-01-31. Dnr KS 2019/60.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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§ 52

Aktuella frågor
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor:
• Fyrbodals direktionsmöte 14 februari 2019
Ordförande informerar om det kommande mötet där han och 2:e vice ordförande
deltar.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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§ 53

Rapporter
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden
m.m:
• Dalslands miljö- och energiförbunds möte
Ordförande informerar från förbundets möte 7 februari 2019.
• Dalslands miljö- och energiförbunds möte
Ordförande informerar från nämndens möte 7 februari 2019.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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Dnr KS 2018/749.024

Tolkning av bestämmelser om 1:e vice ordförande och
2:e vice ordförandes arvode
Förslag till beslut
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
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.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Eva Pärsson (M), Michael Melby (S), Marianne Sand
Wallin (S) och Jörgen Eriksson (KIM) i handläggningen av ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av kommunfullmäktiges beslut den 21 november 2018, § 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 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 2018, § 1, att genomföra en
större genomgång av arvodesreglementet under mandatperioden 2019-2022.
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
förtroendevalda.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Morgan E Andersson (C): 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 antagits,
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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.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsunderlag
• Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Melleruds
kommun.
• Kommunstyrelsens beslut 2019-01-16, § 11.
• Arvodesberedningens beslut 2019-01-28, § 1.
• Kommunfullmäktiges beslut 2019-01-30, § 4 med bilaga.
• Arbetsutskottets beslut 2019-02-12, § 31.
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