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Dnr KS 2019/483

Taxor och avgifter för kommunstyrelsens verksamhet 2020
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa följande taxor och avgifter inom kommunstyrelsens
verksamhetsområde för 2020:
• Kopiering
• Rådahallen
• Fjärrvärme
• Renhållning
• Hunnebyn
• Slamtömning
• Lunch i kommunens restauranger
• VA
• Spolning/filmning av VA-ledning
• Torghandel
• Uteserveringar
• Sunnanå Hamn
• Hyror och upplåtelsevillkor, kommunala lokaler
• Ledningsrör
• Olovlig parkering
Sammanfattning av ärendet
Förslag till taxor och avgifter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde
att gälla från och med 2020-01-01 föreligger.
Kommunfullmäktige beslutade den 27 november 2019, § 155, att återremittera ärende
när det gäller följande taxor för kommunstyrelsens verksamhet 2020:
• Utrustningar till föreningar: hörselslinga - högt (100 kr/dygn)
• Tomtmark, pris saknas för Örnudden och kvarteret Ugglan.
• Företagstomter, övriga tomter - lågt (10 kr/kvm)
• Arrende åkermark - lågt (1 500 kr/ha/år)
Beslutsunderlag
• Förslag taxor och avgifter 2020 – Kommunstyrelseförvaltningen och
Samhällsbyggnadsförvaltningen.
• Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-27, § 155.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att fastställa följande taxor
och avgifter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde för 2020:
• Kopiering
• Rådahallen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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• Fjärrvärme
• Renhållning
• Hunnebyn
• Slamtömning
• Lunch i kommunens restauranger
• VA
• Spolning/filmning av VA-ledning
• Torghandel
• Uteserveringar
• Sunnanå Hamn
• Hyror och upplåtelsevillkor, kommunala lokaler
• Ledningsrör
• Olovlig parkering
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Omedelbar justering
Paragrafen justeras omedelbart.
_________________________
Morgan E Andersson

Justerandes sign

_________________________
Ulf Rexefjord
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Dnr KS 2018/764.049

Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) – extra medel
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. bevilja ytterligare 100 tkr till stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ)
för 2019.
2. finansiering sker inom konto för kommunstyrelsens förfogandeansvar.
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 avvaktan på Regionutvecklingsnämndens utredning och eventuella beslut om
medfinansiering av stiftelsens Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) verksamhet
kan behov uppstå att Bengtsfors och Melleruds kommuner betalar ut extra medel
till ekonomisk förstärkning, utöver tidigare beviljade.
Kommunstyrelsen beslutade den 13 mars § 80, att bemyndiga kommunstyrelsens
ordförande att, för kommunstyrelsens räkning, besluta om utbetalning av upp till
400 tkr till stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) vid behov av
omedelbara insatser. Detta under förutsättning att Bengtsfors kommun fattar
likalydande beslut. Finansiering har skett inom konto för kommunstyrelsens
förfogandeansvar.
Med anledning av att Bengtsfors kommun beviljat Dal Västra Värmlands Järnväg
(DVVJ) 500 tkr har en obalans uppkommit vilket medför att Melleruds kommun
behöver bevilja ytterligare 100 tkr. Västra Götalandsregionen kommer har beviljat
1 Mnkr.
Förslag till beslut på sammanträdet
Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att
1. bevilja ytterligare 100 tkr till stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ)
för 2019.
2. finansiering sker inom konto för kommunstyrelsens förfogandeansvar.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Omedelbar justering
Paragrafen justeras omedelbart.
_________________________
Morgan E Andersson
Justerandes sign

_________________________
Ulf Rexefjord
Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2019/598

Ansökan om kommunal borgen för Skålleruds Fiberförenings
fiberprojekt i den norra kommundelen
Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen och uppdrar till ekonomichefen fortsätta beredningen
av ärendet.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Eva Pärsson (M) i handläggningen av ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Skålleruds Fiberförening har avstannat sitt arbete med fiber då de ett redovisat underskott
och banken avslagit mer kredit. Fiberförening har haft ett möte med Melleruds kommun för
att informera om situationen och hur en lösning skulle kunna komma till stånd.
Arbetsutskottet beslutade den 26 november 2019, § 373, att återremittera ärendet till
ekonomichefen för vidare handläggning.
Skålleruds Fiberförening har inkommit med en ansökan om kommunal borgen för ett banklån
på 6 Mnkr som ska möjliggöra att projektet kan slutföras där 1 Mnkr tidsbegränsas till tre år och
resterande del tidsegränsas till fem år.
Beslutsunderlag
• Arbetsutskottets beslut 2019-11-26, § 373.
• Skålleruds Fiberförenings ansökan.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen och uppdrar till
ekonomichefen fortsätta beredningen av ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Ekonomichefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

