MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-09-11

Kommunstyrelsen

Nr 8
sida
1(21)

Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Onsdagen den 11 september 2019, klockan 08.30 – 12.00, 13.00 – 16.05 i Bolstadsrummet

Morgan E Andersson, ordf.

(C)

Tjänstgörande ersättare

Christine Andersson
Mohamed Mahmoud

(S) för Michael Melby (S)
(MP) för Sofia Larsson (MP)

Martin Andersson
Ludwig Mossberg
Gert Lund
Mauri Simson
Harald Ericson

(SD)
(M)
(SD)
(L)
(M)

Peter Ljungdahl
Daniel Jensen
Eva Pärsson, 1:e vice ordf.
Jörgen Eriksson
Marianne Sand-Wallin
Thomas Hagman
Ulf Rexefjord
Liselott Hassel

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstepersoner

Övriga

Utses att justera
Justerare

(C)
(KD)
(M)
(KIM)
(S)
(S)
(SD)
(SD)

§ 183

Sophia Vikström, kommunchef
Ingrid Engqvist, chefssekreterare
Glenn Nordling, folkhälsostrateg
Björn Lindquist, ekonomichef
Erik Josefsson, VD AB Melleruds Bostäder
Margareta Gunnarsson, ekonom
Anders Pettersson, kultur- och utbildningschef
Liselott Vislander, förvaltningsekonom
Malin Johansson, socialchef
Magnus Olsson, samhällsbyggnadschef
Jeanette Krafft, handläggare
Jonas Söderqvist, GIS- och kartingenjör
Freddie Carlson, bygglovhandläggare

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

171
174-175, 178
174
174
178
178
178
178
179
183, del av 184
183

Dan Gunnardo, förbundschef Dalslands miljö- och energiförbund
Steve Johansson-Sandén, kommunpolis
Magnus Gustafsson, Entropi AB
Mathias Hellström, Entropi AB
Robert Svensson, ordförande AB Melleruds Bostäder
Sven Eriksson, vice ordförande AB Melleruds Bostäder
Lisbeth Berglöv, ledamot AB Melleruds Bostäder
Martin Andersson, ledamot AB Melleruds Bostäder
Harald Ericson, sammankallande arvodesberedningen
Boel Olin, projektledareTrafikverket
Caroline Karlsson, bitr. projektledare Trafikverket
Sofia Sjödin, åtgärdsplanerare Trafikverket

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

169
171
174
174
174
174
174
174
182
183
183
183

Justerade paragrafer

Ulf Rexefjord (SD)
Liselott Hassel (SD)
Melleruds kommunkontor den 12 september 2019, klockan 15.15
§ 169 - 184

Underskrifter

Sekreterare

..............................................................................................

Ordförande

..............................................................................................................................................

Justerande

..............................................................................................................................................

Ersättare

Justeringens plats och tid

Ingrid Engqvist

Morgan E Andersson
Ulf Rexefjord

ANSLAG/BEVIS

Organ
Sammanträdesdatum

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Kommunstyrelsen
2019-09-11

Datum då anslaget sätts upp

2019-09-13

Datum då anslaget tas ned

2019-10-07

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret
Underskrift

........................................................................................................

Ingrid Engqvist

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-09-11

sida
2

Innehållsförteckning
§ 169

Dalslands Miljö- och energiförbund - förslag budget 2020

3

§ 170

Fyrbodals kommunalförbund, verksamhetsplan och budget för 2020

4

§ 171

Omorganisering av Lokala Brottsförebyggande Rådet (BRÅ)

5

§ 172

Fyrbodals kommunalförbund, budget tillväxtmedel 2020

6

§ 173

Anslag till Dalslands kanal och Snäcke kanal för år 2020

8

§ 174

Finansiella frågor - Entropi

9

§ 175

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) taxor 2020

10

§ 176

Redovisning av delegeringsbeslut

11

§ 177

Anmälan

12

§ 178

Inför prognos 2/2019 – redovisning av kostnadssänkande/intäktshöjande
åtgärder för respektive styrelse/nämnd

13

§ 179

Ny taxa enligt lagen om tobak och liknande produkter 2019

14

§ 180

Bemyndigande att utfärda anvisningar på bank- och checkräkning för socialnämnden

15

§ 181

Rapporter

16

§ 182

Reglemente för ekonomiska ersättningar för förtroendevalda i Melleruds kommun

17

§ 183

Information från Trafikverket om plan för ny sträckning av E45 väster om Mellerud

19

§ 184

Aktuella frågor

20

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN
Kommunstyrelsen

§ 169

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-09-11

sida
3

Dnr KS 2019/372

Dalslands Miljö- och energiförbund - förslag budget 2020
Kommunstyrelsens förslag till 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.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Dalslands miljö- och energiförbunds budget för 2020
enligt föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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Dnr KS 2019/344

Fyrbodals kommunalförbund, verksamhetsplan och budget för 2020
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun ställer sig bakom förslag till verksamhetsplan
och budget för 2020.
Sammanfattning av ärendet
Fyrbodals kommunalförbunds verksamhetsplan och budget har sedan 2018 ett nytt format
jämfört med tidigare år. Förbundet har även 2020 arbetat med att förtydliga övergripande mål,
formulera strategier och mätetal som kan följas upp och återrapporteras till kommunerna och
vill förtydliga kommunalförbundets roll kopplat till målen så att det blir tydligt vilka frågor
förbundet arbetar med.
Planen innehåller inga aktiviteter utan dessa tas fram i en särskild plan. Aktiviteterna är
arbetssättet som ska bidra till att målen uppfylls. Verksamhets-planens struktur och mätetal
har processats i både politiska nätverk och tjänstemannanätverk.
Förbundsdirektionen tog den 8 juni 2017 beslut om en höjning av medlemsavgiften med 5 kr
för 2018, från 28 kr till 33 kr. Från 2019 sker en indexhöjning med 3 procent, med årlig
prövning av indexhöjningen i förhållande till förbundets finansiella ställning.
I verksamhetsplanen för 2020 framgår även budgeten för tillväxtmedel, som finansieras via
Västra Götalandsregionen och medlemskommunerna. Budgeten för tillväxtmedel 2019 är
utsänd på remiss i ett separat utskick.
Medlemskommunerna erbjuds möjlighet att lämna synpunkter på Verksamhetsplan och budget

2020 senast den 30 september 2019.
Beslutsunderlag

• Fyrbodals kommunalförbunds Verksamhetsplan och budget för 2020.
• Arbetsutskottets beslut 2019-08-13, § 242.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun ställer sig bakom förslag till verksamhetsplan
och budget för 2020.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas till
Fyrbodals kommunalförbund
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Dnr KS 2019/322

Omorganisering av Lokala Brottsförebyggande Rådet (BRÅ)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta organisation för det brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbetet i Melleruds kommun enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning av ärendet
Det nuvarande lokala Brottsförebyggande Rådet (lokala BRÅ) har funnits i Mellerud sedan
början av 2000-talet och har bestått av representanter för kommunstyrelsen,
socialförvaltningen, kultur- och utbildningsförvaltningen och polisen. Även andra aktörer har
funnits med utifrån behov. Lokala BRÅ har lytt under miljö- och hälsorådet och har som regel
träffats var sjätte vecka, i undantagsfall oftare eller mer sällan. Lokala BRÅ har på uppdrag av
kommunstyrelsen varit samordnare och motor i arbetet för att säkerställa enat synsätt, struktur
och helhetssyn för det brottsförebyggande arbetet i Melleruds kommun.
Utifrån den samverkansöverenskommelse som är tecknad mellan Polismyndigheten och
Melleruds kommun, skapas årliga Medborgarlöften och åtagandeplaner. För att nå de uppsatta
målen inom det lokala brottsförebyggande arbetet behövs en tydlig arbetsstruktur i kommunen
och en god samverkan mellan berörda förvaltningar och verksamheter, samt nära samverkan
med Polisen och andra berörda aktörer. Det finns därmed ett behov av att omorganisera det
lokala brottsförebyggande rådet i kommunen.
Folkhälsostrategen och kommunpolisen redogjorde vid sammanträdet den
11 juni 2019 för behovet av att omorganisera det lokala brottsförebyggande rådet
i Melleruds kommun.
Arbetsutskottet beslutade den 11 juni 2019, § 194, att
1. ge kommunchefen i uppdrag att, tillsammans med folkhälsostrategen och kommunpolisen,
arbeta fram ett förslag till ny organisation för det Lokala Brottsförebyggande Rådet med en
ökad representation från berörda nämnder.
2. redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 13 augusti 2019.
Beslutsunderlag
• Arbetsutskottets beslut 2019-06-11, § 194.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse med förslag på organisation.
• Arbetsutskottets beslut 2019-08-27, § 246.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen beslutar att anta organisation för det brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbetet i Melleruds kommun enligt föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas till
Folkhälsostrategen
Kommunpolisen
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Dnr KS 2019/343

Fyrbodals kommunalförbund, budget tillväxtmedel 2020
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun ställer sig bakom förslag till budget
tillväxtmedel 2020.
Sammanfattning av ärendet
Fyrbodals kommunalförbunds genomförandeplan för perioden 2014-2020 grundar sig på den
regionala visionen Det goda livet. I dokumentet presenteras de projekt och verksamheter som
finns med i budgeten för tillväxtmedlen 2020 som ett led i att uppnå målen inom områdena En
ledande kunskapsregion, En region för alla, En region där vi tar globalt ansvar och En region
som syns och engagerar med hjälp av regionala utvecklingsmedel. Förbundets projekt och
initiativ ska ha till syfte att stärka hela Fyrbodal.
Syftet med tillväxtmedlen är att stärka Fyrbodal som en attraktiv, ansvarsfull och internationellt
konkurrenskraftig kunskapsregion för kvinnor och män och är ett verktyg för att genomföra vår
gemensamma Genomförandeplan och Vision Västra Götaland - Det goda livet.
Genomförandeplanen är den gemensamma vägvisaren för hela Fyrbodals utveckling mellan
åren 2014 - 2020. Den riktar sig till alla som arbetar med insatser för tillväxt och utveckling;
kommuner, lärosäten, företagsfrämjande aktörer, science parks, föreningsliv med flera.
Genomförandeplanen har tagits fram med grund i det uppdrag riksdag och regering gett Västra
Götalandsregionen att driva det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet.
Genomförandeplanen innehåller 20 prioriterade insatser. Inom dessa områden bedrivs en rad
verksamheter och projekt. I samanställningen beskrivs de och
vilka resultat de rapporterade in för år 2018.
Fyrbodals kommunalförbund ska arbeta enligt sin genomförandeplan, samverka med
medlemskommuner och andra aktörer i delregionen, med övriga kommunal-förbund och Västra
Götalandsregionen, återrapportera och redovisa sina insatser och motfinansiera tilldelade medel
enligt finansieringsprincipen, kommunerna
50 procent och Västra Götalandsregionen 50 procent.
Tillväxtmedlen som tilldelats kommunalförbundet är särskilt riktade för tillväxt i delregionen
genom satsningar på näringsliv, kompetensförsörjning, miljö och kultur.
För 2020 visar budgetförslaget en omslutning på 20,5 Mnkr vilket innebär att
kommunerna finansierar satsningar med 10 Mnkr i nya tillväxtmedel vilket
motsvarar 37 kronor/invånare.
Förbundsrdirektionen och arbetsutskottet har därutöver beslutat att använda medel som finns
kvar från den gamla programperioden för att finansiera Kommun-akademin Väst med 750 tkr
per år under 2018-2020 .
Västra Götalandsregionen motfinansierar kommunernas medel med 8 Mnkr från Regional
utvecklingsnämnden (RUN), 1 Mnkr Miljönänmden och 1,55 Mnkr från Kulturnämnden. Västra
Götalandsregionen tillskjuter även en halv miljon för att möjliggöra förstudier och analyser.
Medlemskommunerna erbjuds möjlighet att lämna synpunkter på Budget tillväxtmedel 2020
senast den 30 september 2019.
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Beslutsunderlag
• Fyrbodals kommunalförbunds Budget tillväxtmedel 2020.
• Arbetsutskottets beslut 2019-08-13, § 243.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun ställer sig bakom förslag till budget
tillväxtmedel 2020.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas till
Fyrbodals kommunalförbund
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Dnr KS 2019/371

Anslag till Dalslands kanal och Snäcke kanal för år 2020
Kommunstyrelsens förslag till 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.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets 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
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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§ 174

Finansiella frågor - Entropi
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Entropi är ett företag från Göteborg som hjälper kommunen och Melleruds Bostäder AB
med skuldförvaltning. Företaget är oberoende från alla långivare. Entropi tar fram
finansrapporten som redovisas varje månad för kommunstyrelsen.
Vid sammanträdet kommer representanter för Entropi att informera om koncernens
skuldförvaltning samt ta en diskussion om behov av att förändra kommunens finanspolicy.
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 2019/377

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) taxor 2020
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds taxor
för myndighetsutövning och myndighetstillsyn för 2020 enligt föreliggande förslag.
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.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige fastställer Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds taxor
för myndighetsutövning och myndighetstillsyn för 2020 enligt föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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§ 176

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:
B - PERSONALÄRENDEN
B 4 Tillsvidareanställningar
4.6 Tillsvidareanställning övrig personal

§ 6/2019

H - MEDBORGARKONTORET
H 24 Färdtjänstärenden
24.1 Färdtjänst (Lagen om färdtjänst,
SFS 1997:736) och
24.2 Riksfärdtjänst (Lagen om riksfärdtjänst
SFS 1997:735)
H 27 Parkeringstillstånd
27.1 Parkeringstillstånd

§ 4-7/2019

§ 4-6/2019

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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§ 177

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.
• Protokoll fört vid Kommunforskning i Västsverige ideell förenings (KFi) årsmöte
den 21 maj 2019.
• Socialnämndens beslut 21 augusti 2019, § 146, om fortsättning av projektet
Rätt till heltid.
• Byggnadsnämnden beslutade den 28 augusti 2019, § 96, att bevilja
strandskyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser
strandskyddsdispens för tillbyggnad av enbostadshus på
fastigheten Krökersrud 1:200. Dnr 2019.220.
• Byggnadsnämnden beslutade den 28 augusti 2019, § 97, att bevilja
strandskyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser
strandskyddsdispens för rivning och nybyggnad av tillbyggnad på
fritidshus på fastigheten Köpmannehamn 2:1. Dnr 2019.236.
• Byggnadsnämnden beslutade den 28 augusti 2019, § 98, att bevilja
strandskyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser
strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad, garage
på fastigheten Guttvik 1:27. Dnr 2019.238.
• Byggnadsnämnden beslutade den 28 augusti 2019, § 99, att bevilja
strandskyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser
strandskyddsdispens för kabeldragning i mark och i vatten samt nybyggnad av tre
stycken kabelskåp på fastigheten Bråna 4:1.

Dnr 2019.233.

• Byggnadsnämnden beslutade den 28 augusti 2019, § 100, att bevilja
strandskyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser
strandskyddsdispens för kabeldragning i mark och nybyggnad av två stycken
kabelskåp på fastigheten Ängenäs 2:20 m.fl. Dnr 2019.234.
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 2019/247

Inför prognos 2/2019 – redovisning av kostnadssänkande/
intäktshöjande åtgärder för respektive styrelse/nämnd
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Sammanställningen av andra prognosen för 2019 pågår och kommer att redovisas
vid arbetsutskottet den 1 oktober och kommunstyrelsen den 16 oktober 2019.
Kommunchefen, ekonomichefen och förvaltningscheferna lämnar redovisningar angående
arbetet med budget i balans för 2019 respektive 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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Dnr KS 2019/431

Ny taxa enligt lagen om tobak och liknande produkter 2019
Kommunstyrelsens förslag till 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.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige fastställer ny taxa för 2019 enligt lagen om tobak och liknande produkter
enligt föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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Dnr KS 2019/430

Bemyndigande att utfärda anvisningar på bank- och checkräkning
för socialnämnden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge följande personer bemyndigande att utfärda betalningar
på bank- och checkräkning samt uttagsrätt på konto 8234-7 3512 3363:
Socialchef Malin Johansson
Sektorchef IFO Christian Calonne
Socialsekreterare Ingela Pettersson
Socialsekreterare Anna-Karin Sandberg
Handläggare Niclas Nilsson
Handläggare Helena Sundström
Handläggare Maritha Johansson
Enhetschef Camilla Björk Karlsson
Förste socialsekreterare Camilla Karlsson
Socialsekreterare Cajsa Lindberg
Socialsekreterare Sara Brännstedt
Socialsekreterare Sara Gafori
Sammanfattning av ärendet
På grund av personalförändringar inom socialförvaltningen och individ- och familjeomsorgsenheten behöver nytt beslut tas vad gäller bemyndigande att utfärda anvisningar på bankoch checkräkning samt uttagsrätt på konto.
Beslutsunderlag
• Socialnämndens beslut 2019-03-13, § 57.
• Socialnämndens beslut 2019-08-21, § 149.
• Arbetsutskottets beslut 2019-09-10, § 254.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen beslutar att ge föreslagna personer bemyndigande att utfärda betalningar
på bank- och checkräkning samt uttagsrätt på konto 8234-7 3512 3363.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samtliga utsedda
Dalslands Sparbank
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§ 181

Rapporter
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m:
• Företagsbesök
Ordföranden och Daniel Jensen (KD) rapporter om kommunstyrelsens arbetsutskotts
företagsbesök den 19 augusti 2019 hos Hellbergs Dörrar i Mellerud AB, Vita Sandars
Camping AB, Emballator Mellerud Plast AB och Örtagården i Dals Rostock.
• Industrigruppens möte
Ordföranden informerar om Industrigruppens sammansättning och rapporterar från
mötet den 21 augusti 2019.
• Coompanion
Ordföranden rapporterar från träff 21 augusti 2019 med Coompanion m.fl. med
information om socialt företagande.
• Ägarråd Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud
Ordföranden rapporterar från ägarråd den 30 augusti 2019 där även kringliggande
samordningsförbund deltog.
• Frukostmöte med Köpmännen
Ordföranden rapporterar från frukostmöte den 6 september 2019 med representanter
från Köpmännen. Frågor som diskuterades var parkeringsplatser i centrum, förslag till
IT-lösning för undersökning om hur kunder rör sig i centrum m.m. I framtiden kommer
en bredare grupp att bjudas in för att utveckla Melleruds handel och service.
• Coop-fastigheten
Ordföranden rapporterar från möte med företrädare för ägarna till Coopfastigheten.
• Handelsbanksfastigheten
Ordföranden rapporterar från möte med företrädare för Fastighetsfabriken
angående Handelsbanksfastigheten.
• Ungdomsråd/Miljö- och hälsoråd
Ordföranden rapporterar från mötena den 9 september 2019 med Ungdomsrådet
respektive Miljö- och hälsorådet.
• TTELA
Ordföranden rapporterar från möte med TTELA:s ansvariga utgivare.
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 2019/337

Reglemente för ekonomiska ersättningar för förtroendevalda i
Melleruds kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. fastställa nytt reglemente för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda
enligt föreliggande förslag.
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.
Reservationer
Ulf Rexefjord (SD) och Liselott Hassel (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag.
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.
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Ajournering
Daniel Jensen (KD) begär ajournering för partivisa överläggningar. Ordföranden ajournerar
sammanträdet under fem minuter.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ulf Rexefjord (SD): Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till arvodesberedningen
för omarbetning av förslaget med motiveringen:

För att på riktigt göra demokratin rättvisa menar vi att de medel som i nuläget står till
förfogande för arvodering av politiken bör fördelas på bättre sätt över oppositionen, inte i
huvudsak komma ett enda parti till godo.
Ordföranden Morgan E Andersson: Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att
1. fastställa nytt reglemente för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda enligt föreliggande
förslag.
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.
Daniel Jensen (KD): Kommunfullmäktige beslutar om följande tillägg:
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.
Beslutsgång 1
Ordföranden frågar på om ärendet ska avgöras vid dagen sammanträde eller om ärendet ska
återremitteras. Ordföranden finner att ärendet ska avgöras vid dagen sammanträde.
Beslutsgång 2
Ordförande frågar på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsgång 3
Ordföranden frågar därefter på Daniel Jensens tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen
bifaller bifaller detta.
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§ 183

Information från Trafikverket om plan för ny sträckning av E45
väster om Mellerud
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen 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, bitrände projektledare och åtgärdsplanerare lämnar en kort
information om pågående planering för ny sträckning Kambol-Solberg, väster om Melleruds
tätort.
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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§ 184

Aktuella frågor
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor:
• Flytt av kommunstyrelsens sammanträde
Ordföranden meddelar att kommunstyrelsens sammanträde den 4 december 2019
flyttas till 3 december 2019 på grund av länsstyrelsens civilförsvarsutbildning den
4 december.
• Rekrytering av chef för Tillväxtenheten
Daniel Jensen (KD) ställer fråga om vad som händer i rekryteringsprocessen av chef
för Tillväxtenheten. Kommunchefen svarar att ingen aktiv rekrytering pågår för
närvarande med anledning av det ekonomiska läget.
• Workshop om miljö
En workshop om miljöfrågor genomförs i Färgelanda den 13 september 2019
med deltagande av poltiker och tjänstepersoner.
• Dialogmöte polisområdeschefer Fybodal
Ordförande kommer att delta vid ett dialomöte med polisområdeschefer den
20 september 2019.
• 100-årsjubileum Sveriges demokrati
Ordföranden och 2:e vice ordförande kommer att delta vid 100-årsjubileumet den
18 september 2019 i Stockholm.
• Budgetdialog 2020
En budgetdialog med presidierna, gruppledarna och förvaltningscheferna kommer att
genomföras den 24 september 2019.
• Regional utvecklingplanering
Ordföranden och kommunchef kommer att delta vid en konferens om regional
utvecklingsplanering den 4 oktober 2019 i Borås.
• Uppdragsgivarkonferens
Västtrafik har bjudit in till en konferens angående färdtjänst och zonindelning i Västra
götaland 8 oktober 2019.
• Matmässa nuntorp
En mässa anordnas på Nuntorp den 11 oktober 2019.
• Café Sober på Stinsen
Den 5 oktober 2019 är vuxna välkomna till Café Sober på Stinsen, kl. 19-22.
• Landshövdingens möte med länets mindre kommuner
1:e vice ordförande kommer att representera kommunen vid landshövdingens möte
den 18 september 2019 i Nossebro.
• Försäljning av tomt, Sapphult
Ordförande redogör för förfrågan från intressent om köp av tomt på Sapphult.
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• Miljöpartiets anmälan om misstänkt miljöbrott i ”Bonnierskogarna”
Ordföranden informerar om miljöpartiets anmälan.
• Fråga om förvärv av mark i anslutning till Bråna 4:1
Jörgen Eriksson (KIM) frågar om vad som hänt i ärendet angående förvärv av del av
fastighet i anslutning till kommunens mark – Bråna 4:1. GIS- och kartingenjören redogör
för pågående förrättning och kommunens hantering av ärendet.
• Fråga om avstyckning av tomter – Örnudden
Jörgen Eriksson (KIM) frågar om vad som hänt med de tretton tomter som kommunen köpt i
samband med förvärv av Bråna sjöskog. Dessa var inte avstyckade och kan därför inte säljas
förrän förrättning är klar. GIS- och kartingenjören redogör för pågående förrättning och
kommunens hantering av ärendet.
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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