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Dnr KS 2019/606

Övergripande kommunala nyckeltal
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. bifalla förslag på övergripande kommunala nyckeltal.
2. ge kommunens samtliga nämnder i uppdrag att rapportera respektive nyckeltal till
kommunstyrelsen. Rapporteringen ska ske i samband med nuvarande rapporteringstillfällen.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen 6 kapitlet ska kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen av
kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma
nämnders verksamhet.
Kommunstyrelsen ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling
och ekonomiska ställning. Styrelsen får från övriga nämnder, beredningar och anställda i
kommunen begära in de yttranden och upplysningar som behövs för att styrelsen ska kunna
fullgöra sina uppgifter.
Kommunstyrelsen ämnar utveckla sina styrmedel genom att inhämta väsentliga nyckeltal från
nämndernas verksamheter, och därmed tillhandhålla en bättre översyn på den övergripande
kommunala verksamheten. Dessa kommunala nyckeltal är övergripande men inte
allomfattande, utan ska betraktas som en inledning på en utvecklingsprocess.
Beslutsunderlag
• Kommunalt övergripande nyckeltal.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
• Arbetsutskottets beslut 2019-12-17, § 384.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen beslutar att
1. bifalla förslag på övergripande kommunala nyckeltal.
2. ge kommunens samtliga nämnder i uppdrag att rapportera respektive nyckeltal till
kommunstyrelsen. Rapporteringen ska ske i samband med nuvarande rapporteringstillfällen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
Kultur- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Ekonomichefen
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Dnr KS 2019/569

Särskild ansökan om bidrag ur stiftelsen Sven-Eric och Ingegerd
Nilssons från Mellerud minnesfond 2019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lämna utdelning om maximalt 3% av innestående kapital till
Lions Club Mellerud enligt särskild ansökan om bidrag ur stiftelsen Sven-Eric och Ingegerd
Nilssons från Melleruds minnesfond.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrellsens beslutade den 13 november 2019, § 220, 19/532 § 220, det att ingen
utdelning från bokslut 2018 års avkastning från stiftelsen Sven-Eric och Ingegerd Nilssons
från Melleruds minnesfond skulle utbetalas.
Baserat på detta har Lions Club Mellerud inkommit med en särskild ansökan för att täcka
planerade insatser.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•
•

Kommunstyrelsens beslut 2018-01-10, §8
Kommunstyrelsens beslut 2019-11-13, § 220.
Ansökan från Lions Club Mellerud
Kompletterande ansökan
Balansrapport
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2019-12-17, § 382.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen beslutar att lämna utdelning om maximalt 3% av innestående kapital till
Lions Club Mellerud enligt särskild ansökan om bidrag ur stiftelsen Sven-Eric och Ingegerd
Nilssons från Melleruds minnesfond.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas till
Lions Club Mellerud
Controller
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Dnr KS 2019/618

Kanalyran 2020
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. anslå 200 tkr för Kanalyran 2020.
2. finansiering sker inom kontot för kommunstyrelsens förfogandeansvar.
Sammanfattning av ärendet
Kanalyran är en årlig stadsfest som har bedrivits i över 50 år i Melleruds kommun och är
ett populärt evenemang för kommuninvånare, hemvändare och turister.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
• Arbetsutskottets beslut 2019-12-17, § 396.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen beslutar att
1. anslå 200 tkr för Kanalyran 2020.
2. finansiering sker inom kontot för kommunstyrelsens förfogandeansvar.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas till
Kommunchefen
Vik. näringslivsutvecklaren
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen
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§4

Anmälan
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Varje månad anmäler Kommunstyrelseförvaltningen handlingar som inkommit och
bedöms relevanta för kommunstyrelsen att få kännedom om.
• Dalslands miljö- och energiförbunds protokoll 2019-11-21. (Två protokoll)
• Samordningsförbundet Vänersborg/Melleruds protokoll 2019-11-26.
• Byggnadsnämnden beslutade den 27 november 2019, § 157, att bevilja
strandskyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus (altandäck) och tillbyggnad av
komplementbyggnad samt parkeringsplatser på fastigheten Bräckan 1:7.

Dnr 2019.299.

• Byggnadsnämnden beslutade den 27 november 2019, § 158, att avvisa
strandskyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av maskinhall på fastigheten Backa 1:4.

Dnr 2019.274.

• Byggnadsnämnden beslutade den 27 november 2019, § 159, att avslå
strandskyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av brygga på fastigheten Högsbyn 3:35.

Dnr 2019.159.

• Finansiell rapport per 2019-11-30. Dnr KS 2019/60.
• Dalslands miljö- och energinämnds protokoll 2019-12-12.
• Byggnadsnämnden beslutade den 18 december 2019, § 184, att avslå
strandskyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av 126 meter lång brygga på fastigheten
Korshamnen 1:10. Dnr 2019.271.
• Byggnadsnämnden beslutade den 18 december 2019, § 185, att bevilja
strandskyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för två tillbyggnader på fritidshus, altandäck vid fritidshus, två
komplementbyggnader samt tillbyggnad av komplementbyggnad 1-2.
Byggnadsnämnden avslår ansökan om strandskyddsdispens för trappor, trädäck
och mindre komplementbyggnad på trädäcket vid vattnet på fastigheten Edstorp 1:9.

Dnr 2019.245.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Justerandes sign
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§5

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:
B - PERSONALÄRENDEN
B 5 Visstidsanställningar
5.4 Övrig personal (över sex månader)

§ 3-4/2019

D - SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
D 18 Samhällsbyggnadsförvaltningens
taxe- och bidragsärenden
18.4 Bostadsanpassningsbidrag

§ 11/2019

F - KOMMUNKONTORET
22.1 Öppethållande

§ 2-3/2019

H - MEDBORGARKONTORET
H 25 Lotteriärenden
25.1 Lotteriärenden

§ 2/2019

H 27 Parkeringstillstånd
27.1 Parkeringstillstånd

§ 9-10/2019

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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Dnr KS 2016/391

Vita Sandars Camping - slutredovisning av investering i renovering
av fyrbäddsstugor
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av genomförd investering i renovering
av fyrbäddsstugor till ett belopp av 918 775 kronor exklusive moms.
Sammanfattning av ärendet
Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Vita Sandars Camping AB ska
kommunen lämna medgivande till en investering.
Vita Sandars Camping AB ansökte den 1 juni 2016 om kommunens godkännande av en
investering avseende renovering av fyrbäddsstugor. Investeringskostnaden beräknades
uppgå till 1,3 Mnkr. Begärd avskrivningstid var 20 år.
Kommunstyrelsen beslutade den 14 september 2017, § 148, att godkänna en investering
avseende renovering av fyrbäddsstugor till ett belopp av 1,3 Mnkr (1 300 000 kronor).
Avskrivningstiden ska vara 15 år.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens beslut 2016-09-14, § 148.
• Slutredovisning av investering.
• Arbetsutskottets beslut 2019-12-17, § 404.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av genomförd investering i renovering
av fyrbäddsstugor till ett belopp av 918 775 kronor exklusive moms.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas till
Vita Sandars Camping AB
Kommunchefen
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen
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Dnr KS 2019/55

Vita Sandars Camping - slutredovisning av investering i utbyte av
tömningsbrunn och inköp av latrinmaskin
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av genomförd investering i utbyte av
tömningsbrunn och inköp av latrinmaskin till ett belopp av 341 353 kronor exklusive moms.
Sammanfattning av ärendet
Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Vita Sandars Camping AB ska
kommunen lämna medgivande till en investering.
Vita Sandars Camping AB ansökte den 6 februari 2019 om kommunens godkännande av
en investering avseende utbyte av tömningsbrunn och inköp av latrinmaskin. Investeringskostnaden beräknades uppgå till 400 tkr. Begärd avskrivningstid var 20 år.
Kommunstyrelsen beslutade den 13 mars 2019, § 78, att godkänna en investering avseende
utbyte av tömningsbrunn och inköp av latrinmaskin till ett belopp av 400 tkr (400 000 kronor).
Avskrivningstiden ska vara 10 år.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens beslut 2019-03-13, § 78.
• Slutredovisning av investering.
• Arbetsutskottets beslut 2019-12-17, § 403.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av genomförd investering i utbyte av
tömningsbrunn och inköp av latrinmaskin till ett belopp av 341 353 kronor exklusive moms.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas till
Vita Sandars Camping AB
Kommunchefen
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen
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Dnr KS 2019/56

Vita Sandars Camping - slutredovisning av investering i utegym
och shuffleboardbana
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av genomförd investering i utegym och
shuffleboardbana till ett belopp av 246 948 kronor exklusive moms.
Sammanfattning av ärendet
Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Vita Sandars Camping AB ska
kommunen lämna medgivande till en investering.
Vita Sandars Camping AB ansökte den 6 februari 2019 om kommunens godkännande av en
investering avseende utegym och shuffleboardbana. Investeringskostnaden beräknades uppgå
till 250 tkr. Begärd avskrivningstid var 20 år.
Kommunstyrelsen beslutade den 13 mars 2019, § 77, att godkänna en investering avseende
utegym och shuffleboardbana till ett belopp av 250 tkr (250 000 kronor). Avskrivningstiden ska
vara 10 år.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens beslut 2019-03-13, § 77.
• Slutredovisning av investering.
• Arbetsutskottets beslut 2019-12-17, § 402.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av genomförd investering i utegym och
shuffleboardbana till ett belopp av 246 948 kronor exklusive moms.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas till
Vita Sandars Camping AB
Kommunchefen
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen
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Dnr KS 2019/258

Vita Sandars Camping - slutredovisning av investering i ombyggnad
poolområde
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av genomförd investering i ombyggnad
poolområde till ett belopp av 554 872 kronor exklusive moms.
Sammanfattning av ärendet
Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Vita Sandars Camping AB ska
kommunen lämna medgivande till en investering.
Vita Sandars Camping AB ansökte den 7 maj 2019 om kommunens godkännande av en
investering avseende ombyggnad av poolområde. Investeringskostnaden beräknades uppgå till
1,5 Mnkr. Begärd avskrivningstid var 20 år.
Kommunstyrelsen beslutade den 12 juni 2019, § 142, att godkänna en investering avseende
ombyggnad poolområde till ett belopp av 1,5 Mnkr (1 500 000 kronor). Avskrivningstiden ska
vara tio år.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens beslut 2019-06-12, § 142.
• Slutredovisning av investering.
• Arbetsutskottets beslut 2019-12-17, § 401.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av genomförd investering i ombyggnad
poolområde till ett belopp av 554 872 kronor exklusive moms.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas till
Vita Sandars Camping AB
Kommunchefen
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen
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Dnr KS 2019/292

Vita Sandars Camping - slutredovisning av investering i linbana
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av genomförd investering i linbana till ett
belopp av 100 000 kronor exklusive moms.
Sammanfattning av ärendet
Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Vita Sandars Camping AB ska
kommunen lämna medgivande till en investering.
Vita Sandars Camping AB ansökte den 7 maj 2019 om kommunens godkännande av en
investering avseende linbana. Investeringskostnaden beräknades uppgå till 100 tkr. Begärd
avskrivningstid var 20 år.
Kommunstyrelsen beslutade den 12 juni 2019, § 143, att godkänna en investering avseende
linbana till ett belopp av 100 tkr (100 000 kronor). Avskrivningstiden ska vara 10 år.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens beslut 2019-06-12, § 143.
• Slutredovisning av investering.
• Arbetsutskottets beslut 2019-12-17, § 400.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av genomförd investering i linbana till ett
belopp av 100 000 kronor exklusive moms.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas till
Vita Sandars Camping AB
Kommunchefen
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen
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Dnr KS 2018/215

Ny detaljplan för kvarteret Ugglan i Melleruds kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta Detaljplan för kvarteret Ugglan i Melleruds kommun enligt
föreliggande förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att göra ändring i planbeskrivningen enligt nedan:
"Eventuellt kan även annat rivningsavfall finnas i marken på detta djup."

Ändras till: "Det kan även finnas annat rivningsavfall i marken på detta djup."
Sammanfattning av ärendet
Samtliga flerbostadshus i kvarteret Ugglan är rivna och marken, som ägs av Melleruds kommun,
är numera obebyggd. Den gällande detaljplanen från 1970 är otidsenlig och medger endast
bostadshus med exakt den placering som de rivna husen hade.
För att göra området attraktivt för exploatörer och boende med olika behov och önskemål, bör
en ny flexibel detaljplan upprättas som medger etappvis utbyggnad med bostäder av olika
typer. Utbyggd infrastruktur och närhet till service gör kv. Ugglan attraktivt och
samhällsekonomiskt fördelaktigt att bebygga.
Planförslaget har varit ute på samråd under februari/mars 2019. Samrådsredogörelse
upprättades 2019-04-29. Planförslaget har därefter varit ute på granskning under perioden
2019-11-11 --- 2019-11-29. De inkomna synpunkterna har sammanfattats i ett
granskningsutlåtande.
Byggnadsnämnden beslutade den 18 december 2019, § 192, att godkänna granskningsutlåtandet och detaljplanens antagandehandlingar samt föreslå Kommunfullmäktige att anta
detaljplanen för kv. Ugglan.
Beslutsunderlag
• Förslag till ny detaljplan för karteret Ugglan i Melleruds kommun.
• Byggnadsnämndens beslut 2019-12-18, § 192.
• Arbetsutskottets beslut 2020-01-14, § 4.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att anta Detaljplan för kvarteret Ugglan i Melleruds kommun enligt
föreliggande förslag.
Kommunstyrelsen beslutar att göra ändring i planbeskrivningen enligt nedan:
"Eventuellt kan även annat rivningsavfall finnas i marken på detta djup."

Ändras till: "Det kan även finnas annat rivningsavfall i marken på detta djup."
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Justerandes sign
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Dnr KS 2018/89

Svar på remissen Granskning av Upphävande av tomtindelningsplaner
i Melleruds kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte ha något att erinra mot Granskning av upphävande av
tomtindelningsplaner i Melleruds kommun.
Sammanfattning av ärendet
I Melleruds kommun finns ett stort antal så kallade tomtindelningsplaner vars syfte har varit att
reglera hur kvarter ska delas in i fastigheter. Tomtindelningsplanerna har spelat ut sin roll och
kommunen arbetar nu med att upphäva dessa planer. Samtliga tomtindelningsplaner ligger i
Melleruds tätort. Syftet är att ta bort äldre bestämmelser om tomtindelningar som inte längre
behövs. När tomtindelningsplanen tillkom rådde helt andra förhållanden och är idag en
otidsenlig reglering av markindelning. Det är inte möjligt att göra mindre justeringar av
fastighetsindelningen eftersom tomtindelningsplanen inte får frångås. Planerna utgör idag ett
hinder vid fastighetsbildning samt ökar det administrativa arbetet vid ny planläggning.
Tomtindelningsplanerna berörs av översiktsplanen (ÖP) för Melleruds kommun från 2010, laga
kraft 2010-07-16, och den fördjupade översiktsplan (FÖP) för Melleruds tätort från 1998, laga
kraft 1998-11-09. Det anges inget särskilt angående om tomtindelningsplanerna i ÖP eller FÖP.
Ett upphävande av tomtindelningsplanerna strider därmed inte mot ÖP eller FÖP.
Byggnadsnämnden beslutade den 27 november 2019, § 155, att godkänna granskningsförslag
för att upphäva samtliga tomtindelningsplaner i Melleruds kommun samt att skicka ut förslaget
på granskning under perioden 2019-12-04 – 2020-01-06.
Fastighetsägare och sakägare inom en tomtindelningsplan som föreslås att upphävs har rätt
att yttra sig över förslaget. Granskningen pågår till och med 6 januari 2020.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Byggnadsnämndens beslut 2019-11-27, § 155.
Remisshandlingar.
Fastighetsförteckning. (Arbetsmaterial)
Arbetsutskottets beslut 2019-12-17, § 380.

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 Granskning av upphävande av
tomtindelningsplaner i Melleruds kommun.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden

Justerandes sign
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Dnr KS 2019/522

Vänerstipendiet 2019 - nomineringar
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att nominera Rolf Lundberg samt Melleruds Trollingsklubb med
följande motiveringar:

”Rolf Lundberg har forskat om olika saker, bland annat om varven i Upperudsområdet i
Skålleruds socken. Här startades Dalslands första järnbruk 1674 och 1868 invigdes Dalslands
Kanal med akvedukten i Håverud. Det ökade behovet av båtar för frakt på Vänern av bland
annat järn och mat ex. brödsäd gjorde att flera varv anlades i detta område. Lundberg har
hittills upptäckt inte mindre än sju varv nedströms Upperud.
Varvet på Björkön är det äldsta och fanns redan under början av 1700-talet och ägdes av
Upperuds Järnbruk. Det var verksamt till slutet av 1800-talet eller en bit in på 1900-talet.
Lundbergs intresse för detta väcktes under sommaren 2003 när det var extra lågt vattenstånd
och han upptäckte att stenkistor och pålningsverk för utrustningskajer och bryggor fanns kvar.
Senare upptäckte han att uppe på land fanns grunderna kvar efter bland annat
magasinsbyggnader, samt rester av murstockar från smedjan och andra byggnader. På
Upperuds varv byggdes bland annat skeppen Clara 1866 och Eos 1873. Det senare var 30
meter långt och kom att kallas ”Vänerns pärla”.
Rolf Lundbergs forskning kastar ljus över en viktig tidsepok i Vänerns historia som tidigare varit
nästan helt okänd.”
”Melleruds Trollingklubb anordnar årligen evenemang i Sunnanå Hamn för fiskare med
deltagare och besökare från hela landet och övriga Norden. De stödjer också utsättningen av
mer lax och öring i Vänern för ett hållbart fiske för alla.”
Sammanfattning av ärendet
I samband med Karlstads 400-årsjubileum grundade övriga kommuner runt Vänern en fond
kallad ”Jubileumsfond för Vänern”. Syftet med fonden var bland annat att belöna gärningar som
främjar kunskaperna om Vänern. För att effektivisera och samordna resurserna hanteras
stipendiet ur Jubileumsfonden för Vänern från och med 2018 i samverkan mellan Karlstads
kommun och Vänersamarbetet, enligt följande hållpunkter:
• Vänersamarbetets 13 kommuner nominerar kandidater till stipendiet ur Jubileumsfonden för
Vänern.
• Beslut om stipendiat fattas av Karlstads kommun, enligt villkor i donationsbrev för
Jubileumsfonden för Vänern.
• Stipendiet delas ut vid Vänertinget som arrangeras av Vänersamarbetet.
• Priset delas ut av en av Karlstads kommun utsedd representant, tillsammans med
representant från Vänersamarbetet.
• Prissumman är 20 000 kronor.
Förslag på stipendiater ska skickas/mailas direkt till Karlstads kommun senast
den 24 januari 2020. Stipendiedelegationen i Karlstad utser därefter lämplig kandidat.
Kriterierna för kandidaterna anges i punkt 4 i donationsbrevet. Stipendiaten kommer sedan att
få sitt stipendium vid Vänertinget som äger rum i april 2020.
Justerandes sign
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Beslutsunderlag
• Skrivelse från Karlstads kommun.
• Donationsbrevet.
• Arbetsutskottets beslut 2019-11-26, § 369.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen beslutar att nominera Rolf Lundberg samt Melleruds Trollingsklubb med
följande motiveringar:

”Rolf Lundberg har forskat om olika saker, bland annat om varven i Upperudsområdet i
Skålleruds socken. Här startades Dalslands första järnbruk 1674 och 1868 invigdes Dalslands
Kanal med akvedukten i Håverud. Det ökade behovet av båtar för frakt på Vänern av bland
annat järn och mat ex. brödsäd gjorde att flera varv anlades i detta område. Lundberg har
hittills upptäckt inte mindre än sju varv nedströms Upperud.
Varvet på Björkön är det äldsta och fanns redan under början av 1700-talet och ägdes av
Upperuds Järnbruk. Det var verksamt till slutet av 1800-talet eller en bit in på 1900-talet.
Lundbergs intresse för detta väcktes under sommaren 2003 när det var extra lågt vattenstånd
och han upptäckte att stenkistor och pålningsverk för utrustningskajer och bryggor fanns kvar.
Senare upptäckte han att uppe på land fanns grunderna kvar efter bland annat
magasinsbyggnader, samt rester av murstockar från smedjan och andra byggnader. På
Upperuds varv byggdes bland annat skeppen Clara 1866 och Eos 1873. Det senare var 30
meter långt och kom att kallas ”Vänerns pärla”.
Rolf Lundbergs forskning kastar ljus över en viktig tidsepok i Vänerns historia som tidigare varit
nästan helt okänd.”
”Melleruds Trollingklubb anordnar årligen evenemang i Sunnanå Hamn för fiskare med
deltagare och besökare från hela landet och övriga Norden. De stödjer också utsättningen av
mer lax och öring i Vänern för ett hållbart fiske för alla.”
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas till
Vänerstipendiedelegationen, Karlstads kommun
Rolf Lundberg
Melleruds Trollingklubb

Justerandes sign
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Dnr KS 2019/617

Riktlinjer för markanvisningsavtal i Melleruds kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta riktlinjer för markanvisningsavtal enligt föreliggande
förslag.
Sammanfattning av ärendet
Sedan den förste januari 2015 är kommunen enligt lag skyldig att ha beslutade riktlinjer
för markanvisningsavtal. Syftet är att skapa tydlig och lättillgänglig information om
exploateringsprocessen i kommunen.
Genom dessa riktlinjer så finns det möjlighet att ge en exploatör möjlighet att i god tid sätta
sig in i vilka förutsättningar och förväntningar hen kan komma att möta i samband med
förhandlingar med kommunen.
Arbetsutskottet beslutade den 17 december 2019, § 379, att återremittera ärendet för en
komplettering med vad som gäller med kopplingen mellan riktlinjerna och taxan. Redovisning
av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 14 januari 2020.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Förslag Riktlinjer för markanvisningsavtal i Melleruds kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2019-12-17, § 379.
Arbetsutskottets beslut 2020-01-14, § 5.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att anta riktlinjer för markanvisningsavtal enligt föreliggande
förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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Dnr KS 2019/2

Spångens motorbåtsklubb - slutredovisning av investering av ny
brygga i Upperud
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av genomförd investering i ny brygga till ett
belopp av 157 185 kronor exklusive moms.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 13 februari 2019, § 40, att godkänna Spångens Motorklubbs
investering i ny brygga. Avskrivningstiden ska vara 35 år förutsatt att byggnationen sker i
överensstämmelse med kommunens riktlinjer.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Kommunstyrelsen beslut 2019-02-13, § 40.
Slutredovisning av investering.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2019-11-26, 361.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av genomförd investering i ny brygga till ett
belopp av 157 185 kronor exklusive moms.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas till
Spångens Motorklubb
Samhällsbyggnadschefen
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes sign
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Dnr 2019/589

Intern kontroll 2020
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar fastställa Intern kontrollplan för 2020 enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning av ärendet
Enligt 8 §, Reglemente för intern kontroll 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 för kommunstyrelsen 2020.
Under året ska styrelsen följa upp förvaltningens 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
•
•
•
•
•

Förslag till intern kontrollplan 2020 för Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till intern kontrollplan 2020 för Kommunstyrelseförvaltningen.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2019-12-17, § 387.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen beslutar fastställa Intern kontrollplan för 2020 enligt föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas till
Kommunchefen
Samhällsbyggnadschefen
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes sign
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Dnr KS 2019/483

Taxor och avgifter för kommunstyrelsens verksamhet 2020
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa följande taxor och avgifter inom kommunstyrelsens
verksamhetsområde för 2020:
•
•
•
•

Utrustningar till föreningar: hörselslinga
Tomtmark
Företagstomter, övriga tomter
Arrende åkermark

Sammanfattning av ärendet
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
• Tjänsteskrivelser och reviderade förslag taxor och avgifter 2020 –
Kommunstyrelseförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen.
• Arbetsutskottets beslut 2020-01-14, § 7.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa följande taxor och avgifter inom kommunstyrelsens
verksamhetsområde för 2020:
•
•
•
•

Utrustningar till föreningar: hörselslinga
Tomtmark
Företagstomter, övriga tomter
Arrende åkermark

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

Justerandes sign
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Dnr KS 2019/500

Svar på motion om att uppdatera kommunens vision och mål
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse att motion om att uppdatera kommunens vision och mål
som besvarad i och med pågående översyn av vision och fullmäktigemål.
Sammanfattning av ärendet
Socialdemokratiska gruppen i kommunfullmäktige känner oro över att det har tagit så lång tid
att ta fram en ny vision och nya mål för mandatperioden för fullmäktige.
Under förra mandatperioden genomfördes stora förändringar av kommunens styrsystem samt
trygghets- och säkerhetsarbetet. Stödet till chefer och ledare utvecklades och det viktiga
arbetet med att ta fram en ny översiktsplan var högt prioriterat av både tjänstemän och
partiernas representanter.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Motion.
Arbetsutskottets beslut 2019-11-12, § 352.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2019-12-17, § 385.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att anse att motion om att uppdatera kommunens vision och mål
som besvarad i och med pågående översyn av vision och fullmäktigemål.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerandes sign
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Dnr KS 2019/597

Svar på medborgarförslag om gratis bussresor inom Melleruds
kommun för pensionärer 65+
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anse att medborgarförslag om seniorkort som besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Vivianne Alvarsdotter har lämnat in ett Medborgarförslag till kommunen om ett gratis bussresor
inom Melleruds kommun för pensionärer 65+.
De flesta kommunerna i Västra Götaland erbjuder seniorkort till sina äldre invånare. Med
seniorkortet kan berörda invånare resa kostnadsfritt med kollektivtrafik i den kommun du är
folkbokförd.
Utredningen ställer sig generellt positiv till ett införande av seniorkort. Problemet är att det
länge har varit osäkert hur seniorkortet kommer att vara utformat efter omstruktureringen av
zoner inom kollektivtrafiken i Västra Götaland.
Under hösten har dock Västtrafik meddelat att inga nya avtal kommer att göras vad gäller
seniorkortet innan den 1 januari 2021. Seniorkortet kommer att ingå i den större zonen (A, B
eller C, istället för endast ens hemkommun) och att en ny kalkyl kommer att tas fram för att
beräkna prissättningen. Kostnaden för kommunerna kommer med stor sannolikhet att öka. Hur
mycket denna kostnad kommer att öka är i nuläget okänt.
Utredningen finner att medborgarförslag om seniorkort är besvarad.
Beslutsunderlag
• Medborgarförslag om gratis bussresor inom Melleruds kommun för pensionärer 65+.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
• Arbetsutskottets beslut 2019-12-17, § 386.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen beslutar att anse att medborgarförslag om seniorkort som besvarad.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas till
Vivianne Alvarsdotter

Justerandes sign
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Dnr KS 2019/559

Ansökan om utökat driftbidrag för Föreningshuset i Åsensbruk 2019
och 2020
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. bifalla ansökan om utökat driftbidrag för 2019 om 5 tkr.
2. avslå ansökan om utökat bidrag med 25 tkr för 2020.
Reservationer
Michael Melby (S), Marianne Sand Wallin (S), Thomas Hagman (S), Ulf Rexefjord (SD) och
Martin Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna förslag.
Sammanfattning av ärendet
Föreningshusalliansen som består av tre föreningar, Skålleruds Byalag, Spångens
motorbåtklubb och Skålleruds hembygdsförening, har den 29 oktober 2019 ansökt om
ett utökat bidrag på 5 tkr för att säkerställa verksamheten 2019.
I mars 2020, kommer Håfreströms Bio att vara huvudbiograf för Dalslands Filmfestival.
Kostnaderna för bl.a. uppvärmning kommer därför att öka betydligt under veckan då festivalen
pågår. Därför ansöker Föreningshusalliansen om utökat bidrag med 25 tkr för 2020.
Beslutsunderlag
• Föreningshusalliansens ansökan om utökat driftbidrag för 2019 och 2020.
• Arbetsutskottets beslut 2019-12-17, § 398.
Förslag till beslut på sammanträdet
Daniel Jensen (KD): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen beslutar att
1. bifalla ansökan om utökat driftbidrag för 2019 om 5 tkr.
2. avslå ansökan om utökat bidrag med 25 tkr för 2020.
Thomas Hagman (S): Kommunstyrelsen bifaller ansökan om utökat bidrag med 25 tkr för 2020.
Ulf Rexefjord (SD): Kommunstyrelsen beslutar att
1. avslå ansökan om utökat driftbidrag för 2019 om 5 tkr.
2. bifalla ansökan om utökat bidrag med 25 tkr för 2020.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslagen och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
Föreningshusalliansen
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen
Justerandes sign
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Dnr KS 2019/598

Val av kommunens insynsrepresentant i Skålleruds fiberförening
ekonomisk förening
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utse Daniel Jensen (KD) till kommunens insynsrepresentant i
Skålleruds fiberförening ekonomisk förening med Jörgen Eriksson (KIM) som ersättare.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 18 december 2019, § 257, att ställa ut en kommunal borgen
på 4 Mnkr till Skålleruds Fiberförening intill 30 juni 2023, under förutsättning att föreningens
medlemmar förbinder sig att utöka medlemsinsatsen med 4 900 kronor/medlem samt införa en
avgift som täcker amortering och ränta på upptagen kredit.
Vidare beslutade kommunfullmäktige att ställa som krav att Skålleruds Fiberförening ger
Melleruds kommun rätt till en adjungerad person i styrelsen för att säkra full insyn.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att utse Daniel Jensen (KD)
till kommunens insynsrepresentant i Skålleruds fiberförening ekonomisk förening med Jörgen
Eriksson (KIM) som ersättare.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas till
Skålleruds fiberförening ekonomisk förening
Daniel Jensen (KD)
Jörgen Eriksson (KIM)
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§ 22

Aktuella frågor
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor:
• Ekonomisystemet Agresso
Ekonomichefen lämnar en aktuell rapport kring problemen med Agresso som varit ur
funktion under en tid och hur ekonomienheten hanterar detta. Det medför ett stort
merarbete för att få fram ett bokslut för 2019 och konsekvenser för statistikrapportering.
• Kommunens Facebook – ansvar för
Daniel Jensen (KD) efterfrågar vem som har ansvar för och vem som tar bort inlägg på
kommunens Facebooksida. Kommunchefen svarar att det pågår en undersökning av vad
som hänt. Michael Melby (S) föreslår att den nya kommunikatören bjuds in till nästa möte
för att informerar om hur förvaltingen arbetar med kommunens sociala medier.
• Dalslands Turist AB/Dalslands Kanal AB
Ordföranden informerar om att ett arbete pågår med att synkronisera Dalslands Turist AB:s
och Dalslands Kanal AB: arbete med turism för att få fram en helhet m.m. Ordförande
kommer att återkomma vidare information.
• Ett Dalsland i Tillväxt (EDiT)
Ordföranden lämnar en aktuell rapport om EDIT. Ett arbete pågår med att tydliggöra EDIT:s
roll och ansvar.
• Kommunutredningen
Ordföranden informerar om att Kommunutredningen kommer att presenteras i februari.
• Näringslivsstrategi för Melleruds kommun
Näringslivsutvecklaren presenterar förslag till tidplan för framtagandet av en
näringslivsstrategi för Melleruds kommun.
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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§ 23

Rapporter
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m:
• Presidieträff med AB Melleruds Bostäder
Ordföranden rapporterar från senaste presidieträffen med AB Melleruds Bostäder.
Aktuella frågor är bostadsbeståndet i Åsensbruk och framtiden för den tomma Coopfastigheten vid Köpmantorget. Thomas Hagman (S) informerar om Tornet-fastigheten i
anslutning till den nya förskolan Telaris. Ordföranden informerar om en kommande bodialog
med olika aktörer.
• Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ)
Ordföranden lämnar en aktuell information om DVVJ:s ekonomiska läge och förslag på hur
Västra Götalandsregionen kan vara med som delfinansiär i ett tillväxtprojekt m.m. Diskussion
om framtida organisation/styrelse, samarbete med Dalslands kanal m.m. Vikten av att
sommartrafiken m.m. diskuteras. Sture Bäckström (KIM) informerar från styrelsens
diskussioner.
• Dalslandssamarbete
Ordföranden informerar om att de fyra Dalslandskommuner (Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda
och Mellerud) gemensamt kommer att lämna in en skrivelse till Regeringen om att få
möjlighet att vara pilotkommun för arbetsmarknadssamarbete.
• Dalslands miljö- och energinämnd/byggnadsnämnden
Jörgen Eriksson (KIM) informerar om ett ärende i byggnadsnämnden med koppling till
Dalslands miljö- och energikontors verksamhet. Vidare informerar han om hanteringen av
ett strandskyddsärende.
• Studiebesök i Skottland
Kommunchefen informerar om ett Vinnovaprojektet som ska försöka skapa nya vägar till
högskoleutbildningar i små glesbygdskommuner. Ett exempel är Campus Västervik som ägs
och drivs av Västerviks kommun. Vidare informerar hon om studiebesöket i Inverness i
Skottland för att ta del av hur de arbetat med att öka möjligheterna till utbildning för fler.
Uppdrag har getts för att jobba vidare med att bygga upp Campus Dalsland om det finns en
politisk vilja. Studiebesök hos Campus Västervik är inplanerat till 6 februari 2020.
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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