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§ 124

Information om Dalslands Turist AB verksamhet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Dalslands Turist AB (DTAB)är det gemensamma turistbolaget i Dalsland som ägs av
Dalslandskommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud, Vänersborg och
Åmål. Bolagets uppdrag är att utveckla och marknadsföra Dalsland som destination.
Kunderna är besöksnäringsföretagen i Dalsland där cirka 120 företag och
organisationer har samverkansavtal med DTAB. Uppdragets framgång är beroende
på samverkan mellan det offentliga och privata liksom samverkan med primärt
Turistrådet Västsverige och Visit Sweden samt gränsöverskridande samarbeten
med bland annat Värmland, Östfold, Bohuslän och runt Vänern.
VD presenterar bolagets verksamheter och framtidsplaner.
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 2018/160

Redovisning av Dalslands Turist AB:s arbete med intern
kontroll
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 10 april 2019, § 88, att snarast kalla
representant/representanter för Dalslands Turist AB till ett sammanträde med
kommunstyrelsen för redovisning av bolagets arbete med intern kontroll.
VD för Dalslands Turist AB lämnar en redovisning för bolagets arbete med intern
kontroll.
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

2019-06-12

§ 126

Sammanträdesdatum

sida

Dnr KS 2019/271

Dalslands Miljö- och energiförbund – bokslut 2018 och
revisionsberättelse
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen
för Dalslands miljö- och energiförbund samt de enskilda förtroendevalda
i detta organ ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet.
Sammanfattning av ärendet
Dalslands miljö- och energiförbund har översänt bokslut för 2018.
Verksamheten uppvisar ett positivt resultat med 550 tkr. Avvikelsen är 1 150 tkr
mot budgeterat resultat. Det finansiella måler som direktionen fastställt för 2018
uppnås i och med årets resultat.
Beslutsunderlag
• Dalslands miljö- och energiförbund bokslut och revisionsberättelse 2018.
• Dalslands miljö- och energinämnd beslut 2019-04-18, § 4.
• Arbetsutskottets beslut 2019-05-28, § 153.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt
följande:
Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen
för Dalslands miljö- och energiförbund samt de enskilda förtroendevalda
i detta organ ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2019/301

Åtgärder med anledning av Arbetsmiljöverkets inspektion av
arbetsmiljön för Hemvården Centrum
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utöka investeringsramen för 2019 med 2,7 Mnkr
för renovering av Bergs (våning 2) 2019.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsmiljöverket har den 30 april 2019 meddelat att de överväger att från och
med den 31 oktober 2019 förbjuda Melleruds kommun att bedriva verksamhet i
nuvarande lokaler på P D Lundgrensgatan 10 i Mellerud om inte lokalernas storlek
och den tekniska utrustningen är anpassad till antalet arbetstagare.
Arbetsmiljöverket har därefter den 28 maj 2019 beslutat att förbjuda kommunen
vid vite av 150 tkr att från och med den 1 december 2019 bedriva verksamhet i
nuvarande lokaler på P D Lundgrensgatan 10 i Mellerud om inte lokalernas storlek
och den tekniska utrustningen är anpassad till antalet arbetstagare.
Behov finns av att renovera Bergs (våning 2) för att kunna flytta verksamhet dit.
Kommunfullmäktige behöver därför ta beslut om en utökning av investeringsramen
för 2019 med 2,7 Mnkr.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Underrättelse från Arbetsmiljöverket daterad 2019-04-30.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslut om förbud och föreläggande om vite från Arbetsmiljöverket 2019-05-28.
Arbetsutskottets beslut 2019-05-28, § 184.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt
följande:
Kommunfullmäktige beslutar att utöka investeringsramen för 2019 med 2,7 Mnkr
för renovering av Bergs (våning 2) 2019.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2019/123

Svar angående rekommendation till kommunernas om
Gemensam finansiering av ett mer samlat system för
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta Sveriges Kommuner och Landstings (SKL)
rekommendation om Gemensam finansiering av ett mer samlat system
förkunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter.
Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting beslutade vid sitt sammanträde
den 14 december 2018 att
• rekommendera kommunerna att gemensamt, till SKL, finansiera viktiga
förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena uppföljning
(kvalitetsregister, brukarundersökningar m.m.) och nationell samordning till en
kostnad av maximalt 19,5 mkr årligen vilket innebär ca 1,95 kr/invånare/år i
kommunen. Finansieringen gäller för fyra år (2020-2023).
• kostnaden fördelas per kommun utifrån beräkningsmodellen för SKL:s
medlemsavgift. Medlemsavgiften baseras på befolkningen i respektive kommun.
De fyra största kommunerna får en rabatt på 10 procent.
• en uttalad avsikt är att finansiering och organisering permanentas, där
kommunerna så väl som staten bidrar långsiktigt.
• i en skrivelse informera kommunerna om rekommendation samt be dem
meddela SKL sitt ställningstagande till det samlade förslaget senast den 15 juni
2019.
Socialnämnden beslutade den 24 april 2019, § 79, att föreslå kommunstyrelsen
att anta rekommendation från Sveriges kommuner och landsting (SKL) till
kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat system för
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

SKL:s rekommendation.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-02.
Socialnämndens beslut 2019-04-24, § 79.
Arbetsutskottets beslut 2019-05-28, § 152.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt
följande:
Kommunstyrelsen beslutar att anta Sveriges Kommuner och Landstings (SKL)
rekommendation om Gemensam finansiering av ett mer samlat system
förkunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas till
Sveriges Kommuner och Landsting
Socialnämnden
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Dnr KS 2019/247

Prognos 1/2019 – redovisning av kostnadssänkande/
intäktshöjande åtgärder för respektive styrelse/nämnd
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. godkänna redovisningen.
2. ge förvaltningscheferna i uppdrag att, tillsammans med förvaltningsekonomerna,
lämna aktuella redovisningar av kostnadssänkande/intäktshöjande åtgärder för
respektive styrelse/nämnd vid kommunstyrelsens sammanträde den
11 september 2019.
Sammanfattning av ärendet
Första prognosen för 2019 visar ett negativt resultat på 0,7 Mnkr. Verksamheternas
nettokostnader redovisar sammantaget ett resultat som är 7,2 Mnkr sämre än årets
budget. Skatt och bidrag är 1 Mnkr bättre än budget. Finansnettot beräknas bli
0,7 Mnkr bättre än budget.
Kommunstyrelsen beslutade den 15 maj 2019, § 102, att
1. varje styrelse/nämnd får i uppdrag att föreslå kostnadssänkande/intäktshöjande
åtgärder. Redovisning ska ske vid kommunstyrelsens sammanträde den
12 juni 2019.
2. socialnämnden redovisar pågående aktiviteter för kostnadsanpassning
2019-2020.
3. kultur- och utbildningsnämnden redovisar pågående aktiviteter för
kostnadsanpassning 2019-2020.
4. uppmana de nämnder som visar underskott att arbeta för en budget i balans.
Förvaltningscheferna tillsammans med ekonomerna lämnar redovisningar angående
arbetet med budget i balans för 2019 respektive 2020.
Ordföranden redogör för ”rundabordssamtal” den 29 maj 2019 i Stockholm med
civilministern tillsammans med ett antal mindre kommuner, som tagit ett stort
ansvar för flyktingmottagandet, om likvärdig välfärd i hela landet.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att
1. godkänna redovisningen.
2. ge förvaltningscheferna i uppdrag att, tillsammans med förvaltningsekonomerna,
lämna aktuella redovisningar av kostnadssänkande/intäktshöjande åtgärder för
respektive styrelse/nämnd vid kommunstyrelsens sammanträde den
11 september 2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas till
Kommunchefen
Ekonomichefen
Samtliga förvaltningschefer
Samtliga förvaltningsekonomer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

sida

10

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2019-06-12

Sammanträdesdatum

sida

11

§ 130

Redovisning av öppna ärenden 2019-06-04
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunchefen och samhällsbyggnadschefen lämnar en återrapportering av
alla öppna ärenden två gånger per år – vid kommunstyrelsens sammanträden i
november och juni.
Beslutsunderlag
• Öppna ärenden kommunstyrelseförvaltningen 2019-06-04.
• Öppna ärenden samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-06-04.
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
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§ 131

Återrapportering av verkställda beslut inom kommunstyrelsens verksamhetsområde 2018-11-01—2019-06-04
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunchefen och samhällsbyggnadschefen lämnar en återrapportering av
verkställda beslut två gånger per år – vid kommunstyrelsens sammanträden
i november och juni.
Beslutsunderlag
• Verkställda beslut kommunstyrelseförvaltningen 2018-11-01—2019-06-04.
• Verkställda beslut samhällsbyggnadsförvaltningen 2018-11-01—2019-06-04.
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
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Dnr KS 2017/370

Policy för kommunalt ansvar för offentlig belysning inom
Melleruds kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta Policy för kommunalt ansvar för offentlig
belysning inom Melleruds kommun enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottet beslutade den 20 juni 2017, § 248, att ge samhällsbyggnadschefen
i uppdrag att utreda behovet av kommunalt ansvar för vägbelysning på vissa
enskilda vägar för att säkerställa att kommunen inte bryter mot kommunallagens
likställighetsprincip. Utredningen kom fram till att kommunen bekostar belysning
på följande enskilda vägar: Karlslundsvägen, Dals Rostock, Bäckebolsvägen,
Dals Rostock, Gunnarsbyvägen, Dalskog och Björnebol, Erikstad.
Arbetsutskottet beslutade den 12 september 2017, § 322, att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att fortsätta utredningen av kommunal vägbelysning
och även inkludera släckta stolpar och sanering av dessa.
Arbetsutskottet beslutade den 23 januari 2018, § 27, att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att genomföra en workshop för förtroendevalda och tjänstepersoner för att ta fram ett förslag på riktlinjer för kommunens offentliga belysning.
Arbetsutskottet beslutade den 18 december 2018, § 462, att ge samhällsbyggnadschefen och enhetschefen för gata/park i uppdrag att ta fram ett förslag till policy
för kommunalt ansvar för offentlig belysning inom Melleruds kommun. Redovisning
ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 26 mars 2019.
Arbetsutskottet beslutade den 23 april 2019, § 120, att återremittera ärendet för
revidering av Policy för kommunalt ansvar för offentlig belysning inom Melleruds
kommun enligt föreslagna ändringar.
Beslutsunderlag
• Förslag Policy för kommunalt ansvar för offentlig belysning inom Melleruds
kommun.
• Presentation med kartor.
• Arbetsutskottets beslut 2019-05-28, § 162.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt
följande:
Kommunfullmäktige beslutar att anta Policy för kommunalt ansvar för offentlig
belysning inom Melleruds kommun enligt föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2019/330

AB Melleruds Bostäder – prognos 1/2019
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Första prognosen för 2019 visar ett underskott på cirka 410 tkr. Prognosticerat
resultat är cirka 3 550 tkr.
Beslutsunderlag
• Prognos 1/2019.
• Melleruds Bostäder AB:s beslut 2019-05-22, § 35.
• Arbetsutskottets beslut 2019-06-11, § 192.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt
följande:
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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Dnr KS 2017/303

Samrådsredogörelse för Översiktsplan för Melleruds kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner samrådsredogörelsen.
Sammanfattning av ärendet
Översiktsplanens syfte är att ge vägledning och stöd i beslut om användningen av
mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras.
Översiktsplanen är kommunens ”avsiktsförklaring” för den fysiska miljön. Den
innehåller kommunens visioner och är ett strategiskt dokument för den framtida
utvecklingen. Planen ska också redovisa hur kommunen avser att tillgodose
riksintressen och miljökvalitetsnormer.
Översiktsplanen har varit ute på samråd under tiden 21 november 2018 till den
31 januari 2019. Kommunen har sammanställt de inkomna synpunkter och
presenterat dem i en samrådsredogörelse.
Beslutsunderlag
• Samrådsredogörelse.
• Arbetsutskottets beslut 2019-06-11, § 185.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt
följande:
Kommunstyrelsen godkänner samrådsredogörelsen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas till
Arkitektkonsulten
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Dnr KS 2019/289

Skattesats för Melleruds kommun 2020
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer oförändrad skattesats för år 2020 med
22:60 kronor per skattekrona enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning av ärendet
Enligt 11 kap. § 8 i kommunallagen ska skattesatsen fastställas av kommunfullmäktige före oktober månads utgång
Det framtagna förslaget till budget 2020 innehåller förslag till oförändrad
kommunal skattesats med 22:60 kronor per skattekrona.
Beslutsunderlag
• Förslag till budget för 2020 och plan 2021-2022.
• Arbetsutskottets beslut 2019-05-28, § 154.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt
följande:
Kommunfullmäktige fastställer oförändrad skattesats för år 2020 med
22:60 kronor per skattekrona enligt föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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Dnr KS 2019/62

Budget 2020, plan 2021-2022
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. fastställa budget 2020 med föreslagna finansiella mål och inriktningsmål.
2. fastställa verksamhetsplan för 2021-2022.
Reservationer
Michael Melby (S), Marianne Sand Wallin (S) och Thomas Hagman (S) reserverar
sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Ulf Rexefjord (SD) och Liselott Hassel (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Enligt 11 kap. § 10 i kommunallagen ska budgeten fastställas av kommunfullmäktige före november månads utgång.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•
•
•

Förslag till budget för 2020 och plan 2021-2022.
Byggnadsnämndens beslut 2019-04-24, § 59.
Socialnämndens beslut 2019-04-24, § § 78.
Yttrande/yrkande budget 2020, plan 2021-2022 (S)
Protokollsanteckning från (SD)
Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2019-05-29, § 49.
Protokoll 2019-05-29 MBL § 11.
Arbetsutskottets beslut 2019-06-11, § 188.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Morgan E Andersson (C), Eva Pärsson (M), Daniel Jensen (KD)
och Peter Ljungdahl (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att
1. fastställa budget 2020 med föreslagna finansiella mål och inriktningsmål.
2. fastställa verksamhetsplan för 2021-2022.
Michael Melby (S): Bifall till arbetsutskottets förslag med följande ändringar:
De föreslagna besparingar på kommunstyrelsens förvaltning och kultur- och
utbildningsnämnden i tjänstemannaförslaget 2020 utgår och att förslaget till
inriktning på ram för 2020 fastställs utan dessa besparingar. Finansiering sker
med minskat resultatmål.
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Ulf Rexefjord (SD): Bifall till arbetsutskottets förslag med följande ändringar:
1. Den frivilliga delen av kulturskolan läggs ner, sparar 3 400 tkr
2. Kulturbruket sparar 500 tkr och i samband med detta uppmanas att se över sin
verksamhet i syfte att få den mer affärsmässig och vinstdrivande.
3. Föreningsbidragen minskas med 300 tkr (ca 15%) alla former av bidrag till
föreningar som grundas på etnicitet utgår helt.
Ulf Rexefjord (SD): Bifall till arbetsutskottets förslag med följande tillägg:
1. Kommunen utreder möjligheten att införa s.k. "Utmanarrätt" för att effektivisera
våra verksamheter.
2. Kommunen utarbetar en assimileringspolicy att ersätta vår nuvarande
integrationspolicy.
3. Kommunen inför ett separat migrationspolitiskt bokslut.
Beslutsgång 1
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Michael Melbys förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärs
Ordförande godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst till arbetsutskottets förslag.
Nej-röst till Michael Melbys förslag.
Omröstningsresultat 1
Med sex ja-röster för arbetsutskottets förslag och tre nej-röster för Michael Melbys
förslag och två som avstår beslutar kommunstyrelsen enligt arbetskottets förslag.
Ordinarie ledamöter
Peter Ljungdahl
Daniel Jensen
Sofia Falander
Eva Pärsson
Jörgen Eriksson
Michael Melby
Marianne Sand-Wallin
Thomas Hagman
Ulf Rexefjord
Liselott Hassel
Morgan E Andersson
Summa

Justerandes sign

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

Ersättare

Parti

Ludwig Mossberg

(M)

Ja
X
X
X
X
X

X
6
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Beslutsgång 2
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Ulf Rexefjords
ändringsförslag och finner att kommunstyrelsen avslår förslaget.
Omröstning begärs
Ordförande godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst till avslag på Rexefjords ändringsförslag.
Nej-röst till bifall till Rexefjords ändringsförslag.
Omröstningsresultat 2
Med sex ja-röster för avslag på Rexefjords förslag och två nej-röster för bifall till
Rexefjords förslag och tre som avstår beslutar kommunstyrelsen att avslå förslaget.
Ordinarie ledamöter
Peter Ljungdahl
Daniel Jensen
Sofia Falander
Eva Pärsson
Jörgen Eriksson
Michael Melby
Marianne Sand-Wallin
Thomas Hagman
Ulf Rexefjord
Liselott Hassel
Morgan E Andersson
Summa

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

Ersättare

Parti

Ludwig Mossberg

(M)

Ja
X
X
X
X
X

X
6

Nej

X
X
2

Beslutsgång 3
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Ulf Rexefjords
tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen avslår förslaget.
Omröstning begärs
Ordförande godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst till avslag på Rexefjords tilläggsförslag.
Nej-röst till bifall till Rexefjords tilläggsförslag.
Omröstningsresultat 3
Med nio ja-röster för avslag och två nej-röster för bifall till Rexefjords förslag
beslutar kommunstyrelsen avslå förslaget.
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Morgan E Andersson
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Dnr KS 2019/290

Investeringsbudget 2020, plan 2021-2022
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. fastställa investeringsbudget för 2020.
2. fastställa investeringsplan för 2021-2022.
Sammanfattning av ärendet
Enligt 11 kap. § 10 i kommunallagen ska investeringsbudgeten fastställas av
kommunfullmäktige före november månads utgång.
Beslutsunderlag
• Förslag till investeringsbudget 2020 samt plan 2021-2022.
• Arbetsutskottets beslut 2019-05-28, § 156.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt
följande:
Kommunfullmäktige beslutar att
1. fastställa investeringsbudget för 2020.
2. fastställa investeringsplan för 2021-2022.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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Dnr KS 2019/291

Borgensram och låneram 2019
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. för 2020, såsom för egen skuld, ingå borgen för AB Melleruds Bostäders
låneförpliktelser upp till ett högsta belopp på 190 Mnkr jämte därpå löpande
kostnader.
2. den ingående låneskulden per den 31 december 2019 utökas med 105 Mnkr
för att därefter uppgå till 401,3 Mnkr.
Sammanfattning av ärendet
I enlighet med kommunens finanspolicy ska kommunfullmäktige, i samband med
fastställande av kommunens budget, ange en borgensram för de kommunala
bolagen samt en låneram för kommunen.
Beslutsunderlag
• Förslag till budget för 2020 och plan 2021-2022.
• Arbetsutskottets beslut 2019-05-28, § 157.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt
följande:
Kommunfullmäktige beslutar att
1. för 2020, såsom för egen skuld, ingå borgen för AB Melleruds Bostäders
låneförpliktelser upp till ett högsta belopp på 190 Mnkr jämte därpå löpande
kostnader.
2. den ingående låneskulden per den 31 december 2019 utökas med 105 Mnkr
för att därefter uppgå till 401,3 Mnkr.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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Dnr KS 2019/268

Fyrbodals kommunalförbund – årsredovisning och
förvaltningsrevision för 2018
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen
för Fyrbodals kommunalförbund samt de enskilda förtroendevalda i detta organ
ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet.
Sammanfattning av ärendet
Direktionen för Fyrbodals kommunalförbund har överlämnat en årsredovisning för
2018 som utförligt beskriver det gångna årets verksamhet och ekonomiska utfall.
Den ekonomiska redovisningen för 2018 visar ett överskott i basverksamheten på
cirka 776 tkr. Projektverksamheten visar ett underskott på cirka 7 tkr som är
hänförligt till ett antal avslutade projekt. Det totala resultatet beräknas uppgå till
cirka 783 tkr vilket är en försämring med 220 tkr mot prognosen som visade ett
positivt resultat på 1 Mnkr.
Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
• Årsredovisning samt revisionsberättelse för 2018.
• Fyrbodals kommunalförbunds beslut 2019-03-28, § 11.
• Arbetsutskottets beslut 2019-05-28, § 158.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt
följande:
Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen
för Fyrbodals kommunalförbund samt de enskilda förtroendevalda i detta organ
ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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Dnr KS 2019/264

Revidering av anvisningar för hantering av kontokort
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa anvisningar för hantering av kontokort
enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning av ärendet
Kommunens anvisningar för användning av betal- och kreditkort fastställdes 1996
och behöver uppdateras. Användning av kort för inköp innebär nästan alltid en
utökad administration jämfört med köp mot faktura. I enstaka fall är det motiverat
att använda kort som betalmedel.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Nuvarande anvisningar för hantering av kontokort.
Förslag till anvisningar för hantering av kontokort.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2019-05-28, § 159.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt
följande:
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa anvisningar för hantering av kontokort
enligt föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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Dnr KS 2019/331

Bemyndigande att utfärda anvisningar på bank- och
checkräkning för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar, med ändring av beslut den 13 mars 2019,
§ 56, att bemyndiga följande personer att två i förening utfärda
anvisningar på kommunens bank- och checkräkningar:
Kommunchef
Ekonomichef
Controller
Ekonom
Ekonom
Ekonom
Ekonom
Ekonomiassistent
Ekonomiassistent

Sophia Wikström
Björn Lindquist
Therese Israelsson
Emma Lindquist
Elin Holm
Annalena Andersson fr.o.m. 2019-07-01
Andrietta Pettersson
Jannice Krave
Jonathan Lundgren

Sammanfattning av ärendet
På grund av att en ekonom slutat och en ny rekryterats m.m. så finns det behov av
att se över vilka som två i förening ska ha rätt att utfärda anvisningar hos
kommunstyrelseförvaltningen och kommunstyrelsen behöver därför fatta ett nytt
beslut.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
• Arbetsutskottets beslut 2019-06-11, § 189.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt
följande:
Kommunstyrelsen beslutar, med ändring av beslut den 13 mars 2019,
§ 56, 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 tjänstepersoner
Dalslands Sparbank
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Dnr KS 2019/258

Vita Sandars Camping - godkännande av investering i
ombyggnad i poolområde
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. Melleruds kommun godkänner en investering avseende ombyggnad i poolområde
till ett belopp av 1,5 Mnkr (1 500 000 kronor).
2. ge kommunchefen i uppdrag att teckna avtal utifrån redovisad slutredovisning
av investeringen.
3. avskrivningstiden ska vara tio år.
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 har den 7 maj 2019 ansökt om att kommunen godkänner
en investering avseende ombyggnad i poolområde.
Investeringskostnaden beräknas uppgå till 1,5 Mnkr. Begärd avskrivningstid
är 20 år.
Arbetsutskottet beslutade den 28 maj 2019, § 179, att
1. återremittera ärendet till kommunchefen och ekonomichefen för att utreda
vad som gäller för avskrivningstid för investeringen.
2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den
11 juni 2019.
Beslutsunderlag
• Skrivelse från Vita Sandars Camping AB.
• Arbetsutskottets beslut 2019-05-28, § 179.
• Arbetsutskottets beslut 2019-06-11, § 190.
Förslag till beslut på sammanträdet
Daniel Jensen (KD): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen beslutar att
1. Melleruds kommun godkänner en investering avseende ombyggnad i poolområde
till ett belopp av 1,5 Mnkr (1 500 000 kronor).
2. ge kommunchefen i uppdrag att teckna avtal utifrån redovisad slutredovisning
av investeringen.
3. avskrivningstiden ska vara tio år.
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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 - godkännande av investering i linbana
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. Melleruds kommun godkänner en investering avseende linabana till ett belopp
av 100 tkr (100 000 kronor).
2. ge kommunchefen i uppdrag att teckna avtal utifrån redovisad slutredovisning
av investeringen.
3. avskrivningstiden ska vara tio år.
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 har den 7 maj 2019 ansökt om att kommunen godkänner
en investering avseende linbana.
Investeringskostnaden beräknas uppgå till 100 tkr. Begärd avskrivningstid
är 20 år.
Arbetsutskottet beslutade den 28 maj 2019, § 180, att
1. återremittera ärendet till kommunchefen och ekonomichefen för att utreda
vad som gäller för avskrivningstid för investeringen.
2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den
11 juni 2019.
Beslutsunderlag
• Skrivelse från Vita Sandars Camping AB.
• Arbetsutskottets beslut 2019-05-28, § 180.
• Arbetsutskottets beslut 2019-06-11, § 191.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt
följande:
Kommunstyrelsen beslutar att
1. Melleruds kommun godkänner en investering avseende linabana till ett belopp
av 100 tkr (100 000 kronor).
2. ge kommunchefen i uppdrag att teckna avtal utifrån redovisad slutredovisning
av investeringen.
3. avskrivningstiden ska vara tio år.
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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 2019/275

Åtgärder för att underlätta av rekrytering särskilt
svårrekryterade grupper
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att följande yrkeskategorier ska vara att ses som
bristyrken i Melleruds kommun för åren 2019 och 2020:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yrkeserfarna arkitekter
Civilingenjörer
Leg. lärare
Förskollärare
Socialsekreterare med socionomutbildning, socialpedagog eller
beteendevetare med kompetens inom socialrätt.
Leg. Sjuksköterskor inom hälso- och sjukvård
Leg. Fysioterapeuter
Leg. Arbetsterapeuter
Chefer med tidigare erfarenhet från chefsyrket
Specialisttjänster/handläggartjänster med krav på högskoleutbildning
och erfarenhet.

Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun behöver ta nya grepp avseende att säkra kompetensförsörjningen främst avseende mycket svårrekryterad personal. Melleruds kommun
förväntas, som så många andra kommuner, ha ett stort rekryteringsbehov de
kommande åren. För att stå sig väl och sticka ut i konkurrensen gentemot andra
kommuner behöver kommunen agera för att bli en mer attraktiv arbetsgivare.
Personalenheten föreslår därför att kommunstyrelsen fattar beslut om att årligen
besluta om bristyrkeskategorier inom kommunen där möjlighet ges i samband med
nyrekrytering till tillsvidareanställning att använda sig av särskilt beslutade förmåner
för att locka den mest svårrekryterade personalen till kommunen.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
• Arbetsutskottets beslut 2019-05-28, § 172.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt
följande:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2019-06-12

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen beslutar att följande yrkeskategorier ska vara att ses som
bristyrken i Melleruds kommun för åren 2019 och 2020:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yrkeserfarna arkitekter
Civilingenjörer
Leg. lärare
Förskollärare
Socialsekreterare med socionomutbildning, socialpedagog eller
beteendevetare med kompetens inom socialrätt.
Leg. Sjuksköterskor inom hälso- och sjukvård
Leg. Fysioterapeuter
Leg. Arbetsterapeuter
Chefer med tidigare erfarenhet från chefsyrket
Specialisttjänster/handläggartjänster med krav på högskoleutbildning
och erfarenhet.

Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas till
HR-chefen
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Dnr KS 2019/254

Uppföljning av heltidsplanen 2019
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna uppföljning av heltidsplanen 2019.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställde den 22 november 2017, § 139, plan för heltider i
Melleruds kommun 2018-2022 i enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings
(SKL) och Kommunals gemensamma ställningstagande om att sträva efter att
heltidsarbete ska vara norm i landets alla kommuner och regioner.
Den lokala handlingsplanen för fler heltider har i Mellerud tagits fram i samarbete
lokala företrädare för Kommunal med syfte att öka andelen heltidsarbetande i
Melleruds kommun. Handlingsplanen ska följas upp årligen till och med maj 2021.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Riktlinjer för ”Heltid som norm”
Plan för fler heltider i Melleruds kommun 2018-2022.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2019-05-28, § 173.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt
följande:
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna uppföljning av heltidsplanen 2019.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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Dnr KS 2019/178.720

Översyn av daglig verksamhet inom socialförvaltningens
Stöd och service - förtydligande av utredningsuppdrag
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. ge kommunchefen i uppdrag att genomföra en utredning av daglig verksamhet
inom socialförvaltningens Stöd och service enligt föreliggande förslag.
2. styrgruppen ska bestå av kommunstyrelsens ordförande, socialnämndens
ordförande och socialnämndens 2:e vice ordförande.
Reservationer
Ulf Rexefjord (SD) och Liselott Hassel (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden beslutade den 28 november 2018, § 187, beslutat att genomföra
en genomlysning av den dagliga verksamheten inom Stöd och Service. Nämnden
beslutade vidare att denna genomlysning skulle genomföras av extern utredare.
Sektorchef för stöd och service har vid möte med konsulterna tydliggjort
uppdraget.
Socialnämnden beslutade den 20 mars 2019, § 56, att förkasta erbjudandet
förmedlat av kommunens konsultmäklare gällande utredning av daglig verksamhet
inom Stöd och Service. Socialnämnden beslutade i stället att be kommunstyrelsen
att utreda daglig verksamhet inom Stöd och Service med utgångspunkt från
tidigare beslut i Socialnämnden.
Arbetsutskottet beslutade den 9 april 2019, § 114, att återremittera ärendet till
socialnämndens presidie för specificering av utredningsuppdraget och ta upp
ärendet på nytt vid arbetsutskottets sammanträde den 23 april 2019.
Socialnämndens presidie överlämnat specificering av förutsättningarna för
utredningsuppdraget.
Utredningsgruppen har analyserat samtliga frågeställningar och kriterier och har
följande kommentarer som måste besvaras av uppdragsgivaren:
• Utredningsgruppen saknar ett tydligt syfte med utredningen, t ex vad vill man
åstadkomma med utredningen. Ett tydligt syfte hade underlättat för utredningen
att självständigt besvara frågeställningarna.
• Utredningsgruppen identifierar tre etapper i utredningen.
• (Etapp ett) består av frågeställning 1, 2. Syftet med dessa frågeställningar är
att analysera om verksamheterna inom daglig verksamhet bedrivs enligt lag samt
att analysera de ekonomiska förutsättningarna.
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• (Etapp två) består av frågeställning 3, 4. Syftet med dessa frågeställningar är
att analysera och identifiera effektiviseringar, rationaliseringar och alternativa
driftformer.
• (Etapp tre) består av frågeställning 5. Syftet med denna är att undersöka och
bereda möjligheterna till att konkurrensutsätta egen regi enligt Lag om
valfrihetssystem (LOV), Lag om offentlig upphandling (LOU) eller Idéburet offentligt
partnerskap (IOP).
• Utredningsgruppen identifierar även vissa frågetecken kring styrgrupp och
uppdragsgivare. För att garantera utredningens integritet bör KSAU agera som
styrgrupp.
Det finns en överhängande risk att utredningen över tid ökar i omfattning och
därför kan utredningen bli mycket kostnadsdrivande. Uppdragsgivaren bör därför
förtydliga en avgränsning.
Det är i nuläget är det mycket svårt att identifiera den exakta kostnaden för
utredningen. En första avstämning efter 80 arbetstimmar är därför väl motiverat.
Kommunchefen har sammansatt en utredningsgrupp för att analysera
socialnämndens begäran. Syftet är att kartlägga behovet av resurser och
kompetens för att färdigställa en utredning som motsvarar nämndens
förväntningar.
Utredningsgruppen bedömer att kommunstyrelseförvaltningen besitter både
kompetensen och resurserna för att på ett tillfredställande sätt färdigställa
utredningen.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Socialnämndens beslut 2019-03-20, § 56.
Arbetsutskottets beslut 2019-04-09, § 114.
Socialnämndens presidies specificering av förutsättningar.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2019-05-28, § 160.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt
följande:
Kommunstyrelsen beslutar att
1. ge kommunchefen i uppdrag att genomföra en utredning av daglig verksamhet
inom socialförvaltningens Stöd och service enligt föreliggande förslag.
2. styrgruppen ska bestå av kommunstyrelsens ordförande, socialnämndens
ordförande och socialnämndens 2:e vice ordförande.
Ulf Rexefjord (SD): Kommunstyrelsen beslutar att
1. ge kommunchefen i uppdrag att genomföra en utredning av daglig verksamhet
inom socialförvaltningens Stöd och service enligt föreliggande förslag.
2. styrgruppen ska bestå av kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamöter.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
Kommunchefen
Kommunstyrelsens ordförande
Socialnämndens ordförande
Socialnämndens 2:e vice ordförande
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Dnr KS 2018/614

Uppföljning av intern kontrollplan för byggnadsnämnden 2019
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av uppföljning 1/2019 av intern
kontrollplan för byggnadsnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Intern kontroll handlar om att säkerställa att kommunens verksamhet bedrivs i
enlighet med övergripande mål, fastställda planer, reglementen och andra
styrdokument, med bibehållet förtroende. Arbetet berör alla, politiker som anställd.
En fungerande intern kontroll leder till att fel och brister som kan komma att skapa
allvarliga konsekvenser i framtiden förebyggs och förhoppningsvis upptäcks tidigt.
En intern kontroll ska vara en naturlig del av det dagliga arbetet.
Byggnadsnämnden godkände den 29 maj 2019, § 66, redovisningen av uppföljning
av intern kontrollplan 2019.
Beslutsunderlag
• Intern kontroll - uppföljning 1/2019 – Byggnadsnämnden (Arbetsmaterial)
• Byggnadsnämndens beslut 2019-05-29, § 66.
• Arbetsutskottets beslut 2019-06-11, § 196.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt
följande:
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av uppföljning 1/2019 av intern
kontrollplan för byggnadsnämnden.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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Ansökan om bidrag till filtreringsanläggning i OK-stugan
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. bifalla ansökan om bidrag till filtreringsanläggning i OK-stugan.
2. bidraget motsvarar 36 875 kronor och finansieras genom bygdepengen.
Sammanfattning av ärendet
Dalslands Miljö- och Energiförbund har ålagt OK Kroppefjäll att komplettera
befintligt avlopp med en filteranläggning.
OK Kroppefjäll har ansökt om bidrag till filteranläggning i OK-stugan.
Beslutsunderlag
• Ansökan om bidrag till filtreringsanläggning i OK-stugan
• Arbetsutskottets beslut 2019-05-28, § 161.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt
följande:
Kommunstyrelsen beslutar att
1. bifalla ansökan om bidrag till filtreringsanläggning i OK-stugan.
2. bidraget motsvarar 36 875 kronor och finansieras genom bygdepengen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas till
OK Kroppefjäll
Processledaren
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen
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Dnr KS 2019/256

Svar på remissen - Promemoria om förutsättningarna för
hur uppgifterna i detaljplaner och planbeskrivningar kan
tillgängligöras och behandlas digitalt
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att svara på Boverkets remissförfrågan enligt bifogat
remissyttrande.
Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun har tagit del av Boverkets Promemoria (PM) om förutsättningarna för hur uppgifterna i detaljplaner och planbeskrivningar kan
tillgängliggöras och behandlas digitalt.
Genom en ändring i plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, har regeringen
beslutat att detaljplaner och planbeskrivningar ska utformas så att uppgifterna i
dessa kan tillgängliggöras och behandlas digitalt. Förutsättningarna för hur digital
detaljplanerinformation ska hanteras har hittills inte varit tillräckligt utredda för att
det skulle vara möjligt att reglera genom föreskrifter.
Boverket har därför skickat ut denna PM med förslag på föreskriftsutformning och
en övergripande konsekvensbeskrivning och nyttobeskrivning på remiss. Om
förutsättningarna som beskrivs i denna PM uppfylls planerar Boverket att skicka
ut en formell remiss om föreskrifter för digital information i detaljplaner och
planbeskrivningar med tillhörande konsekvensutredning. Boverket bedömer att
detta tidigast kan ske under hösten 2019. Arbetet kommer att samordnas med
Lantmäteriet.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Boverkets remisshandlingar
Förslag till remissyttrande.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2019-05-28, § 170.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt
följande:
Kommunstyrelsen beslutar att svara på Boverkets remissförfrågan enligt bifogat
remissyttrande.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas till
Boverket
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Dnr KS 2019/272

Svar på remissen Förslag til Boverkets föreskrifter och
allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att svara på Boverkets remissförfrågan enligt bifogat
remissyttrande.
Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun har tagit del av Boverkets remiss om Förslag till Boverkets
föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning.
Idag tillämpas Boverkets allmänna råd om planbestämmelser för detaljplan och en
exempelsamling i form av Boverkets planbestämmelsekatalog samt allmän
vägledning till PBL vid framtagande av detaljplaner. Det finns ingen gällande
vägledning alls om planbeskrivningen.
Boverket förslag till nya föreskrifter och allmänna råd syftar till att skapa
enhetlighet med bindande föreskrifter både vad gäller detaljplanen och
planbeskrivningen. Förslaget till föreskrifter och allmänna råd reglerar
visualiseringen av detaljplanen samt hur olika planbestämmelser får användas och
formuleras. Reglerna hanterar formen på förvaltningsbeslutet för att det ska vara
enhetligt utformat och läsbart. Reglerna anger hur plankartan, legenden,
planinformationen samt övrig information om planen ska utformas och vilket
innehåll dessa olika delar ska ha. Motsvarande bestämmelser finns också för
planbeskrivningen.
Beslutsunderlag
• Missiv (Remissen kan laddas ner från Boverkets webbplats www.boverket.se)
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, förslag till remissyttrande
samt svarsfil.
• Arbetsutskottets beslut 2019-06-11, § 198.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt
följande:
Kommunstyrelsen beslutar att svara på Boverkets remissförfrågan enligt bifogat
remissyttrande.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas till
Boverket
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Dnr KS 2019/269

Svar på remiss - Samrådshandling Kulturmiljöprogram med
byggnadsinventering i Färgelanda kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att svara på Färgelanda kommuns samrådsförslag för
reviderat Kulturmiljöprogram enligt bifogat samrådsyttrande.
Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun har tagit del av Boverkets remiss om Förslag till Boverkets
föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning.
Plan- och byggkontoret i Färgelanda kommun har av kommunstyrelsen fått i
uppdrag att revidera kommunens kulturmiljöprogram som antogs 2006. I detta
arbete har Färgelanda kommun genomfört en byggnadsinventering.
Kulturmiljöprogrammet i Färgelanda kommun är ett kunskapsunderlag som har till
syfte att tillgängliggöra kommunens kulturmiljöer och kulturhistoriska värden samt
öka kunskapen och förståelsen för den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen.
Syftet med kulturmiljöprogrammet är att vara ett verktyg avseende kommunens
utveckling och bevarande samt att beskriva och tydliggöra dess framväxt från tidig
förhistoria fram till dagens moderna samhälle. Avsikten är att programmet ska
användas i samband med kommunens övergripande samhällsplanering och
planläggning samt att utgöra ett stöd i samband med vård och underhåll av
enskilda byggnader och bebyggelsemiljöer.
Kulturmiljöprogrammet med byggnadsinventeringen ställs ut på samråd under
perioden 13 maj - 10 juni 2019.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Missiv, Färgelanda kommun
Kulturmiljöprogram, Färgelanda kommun
Byggnadsinventering, Färgelanda kommun
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse med förslag till yttrande.
Arbetsutskottets beslut 2019-06-11, § 199.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt
följande:
Kommunstyrelsen beslutar att svara på Färgelanda kommuns samrådsförslag för
reviderat Kulturmiljöprogram enligt bifogat samrådsyttrande.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas till
Färgelanda kommun
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Dnr KS 2019/175

Revidering av föreskrifter om eldningsförbud
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. upphäva föreskrifter om eldningsförbud, § 49, KF 2015-05-20.
2. fastställa förslag till reviderade föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud.
3. ge kommunstyrelsen i uppdrag att analysera behovet av ytterligare revidering
av kommunens föreskrift med anledning av Myndigheten för samhällsskydd och
beredskaps (MSB) vägledning. Senast mars 2020 ska förslaget presenteras för
för fullmäktige.
4. be Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund (NÄRF) snarast utbilda berörda
tjänstepersoner om Brandrisk skog och mark i syfte att uppnå samsyn och
kunskap om underlag för beslut om eldningsförbud.
Sammanfattning av ärendet
Våren 2015 begärde Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund (NÄRF) att
medlemskommunerna skulle anta föreskrifter om eldningsförbud. Förslag till
föreskrifter hade utarbetats av NÄRF och fastställdes av medlemskommunerna
under maj och juni samma år.
Med tiden har behovet av att se över föreskrifterna blivit tydligt. Detta framgår
även i skrivelsen från NÄRF i mars 2019.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) håller på att ta fram
vägledning för eldningsförbud. Med anledning av att endast en remissversion av
vägledningen finns tillgänglig samtidigt som årets skogsbrandssäsong närmar sig,
bör endast nödvändig revidering av kommunens föreskrifter om eldningsförbud ske
nu. Under hösten 2019 behöver en djupare analys genomföras för att inarbeta
förslagen från MSB:s vägledning i kommunens styrdokument, gärna i samverkan
med NÄRF och medlemskommunerna.
Beslut om att anta föreskrifter om eldningsförbud kan inte överlåtas till ett
kommunalförbund. Det innebär att beslut behöver tas av respektive
medlemskommun. Eftersom MSB föreslår att beslut om eldningsförbud ska kunna
fattas i två nivåer – lägre nivå och högre nivå – bör Melleruds kommuns anta
föreskrifter om eldningsförbud anpassas utifrån detta. Samt behöver kommunen
säkerställa att beslut om eldningsförbud kan fattas alla dagar, även semestertid.
Detta innebär att en funktion bör pekas ut och ges mandat att besluta om
eldningsförbud. Samt behöver förvaltningen ta fram rutiner för att kommunicera
beslut om eldningsförbud respektive när förbudet upphävs.
Beslut om eldningsförbud baseras fortsatt på NÄRF:s underlag om brandrisk.
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Beslutsunderlag
Förslag till reviderade föreskrifter om eldningsförbud
Skrivelse från NÄRF 26 mars 2019
MSB:s Vägledning för eldningsförbud, remissversion
Begäran om antagande av föreskrifter om eldningsförbud från NÄRF
20 april 2015 inklusive förslag till föreskrifter
• Föreskrifter om eldningsförbud, § 49, KF 2015-05-20.
• Arbetsutskottets beslut 2019-05-28, § 171.

•
•
•
•

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt
följande:
Kommunfullmäktige beslutar att
1. upphäva föreskrifter om eldningsförbud, § 49, KF 2015-05-20.
2. fastställa förslag till reviderade föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud.
3. ge kommunstyrelsen i uppdrag att analysera behovet av ytterligare revidering
av kommunens föreskrift med anledning av Myndigheten för samhällsskydd och
beredskaps (MSB) vägledning. Senast mars 2020 ska förslaget presenteras för
för fullmäktige.
4. be Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund (NÄRF) snarast utbilda berörda
tjänstepersoner om Brandrisk skog och mark i syfte att uppnå samsyn och
kunskap om underlag för beslut om eldningsförbud.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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Dnr KS 2018/640

Revidering av kommunstyrelsens delegeringsregler
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta revidering av kommunstyrelsens
delegeringsregler enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen fastställde den 10 april 2019, § 90, regler för kommunal
bygdepeng i Melleruds kommun. I detta beslut ingick även ett uppdrag att
justera kommunstyrelsens delegeringsregler genom att införa att
kommunstyrelsens arbetsutskott fortsättningsvis ska besluta om bidrag för
kommunal bygdepeng på delegation från kommunstyrelsen.
Förslaget är att under A 3 – Övriga allmänna ärenden lägga till punkten
3:8 Bygdepeng / Beslut om att bevilja/avslå ansökan om bygdepeng.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Kommunstyrelsens beslut 2019-04-10, § 90.
Förslag till revidering av kommunstyrelsens delegeringsregler.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2019-05-28, § 181.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt
följande:
Kommunstyrelsen beslutar att anta revidering av kommunstyrelsens
delegeringsregler enligt föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas till
KFS
Processledaren
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§ 154

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

§ 3/2019

B 5 Visstidsanställningar
5.4 Övrig personal (över sex månader)

§ 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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§ 155

Anmälan
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
• Byggnadsnämnden beslutade den 29 maj 2019, § 70, att bevilja
strandskyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser
strandskyddsdispens för tillbyggnad av komplementbyggnad på
fastigheten Svankila 1:23. Dnr 2019.147.
• Byggnadsnämnden beslutade den 29 maj 2019, § 71, att bevilja
strandskyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser
strandskyddsdispens för nybyggnad av två styckenkomplementbyggnader
(gäststuga och garage/förråd) på fastigheten Bolstads-Bodane 1:5.
Dnr 2017.310.
• Byggnadsnämnden beslutade den 29 maj 2019, § 72, att bevilja
strandskyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser
strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus samt nybyggnad av två
komplementbyggnader på fastigheten Bråna 1:73. Dnr 2019.26.
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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§ 156

Aktuella frågor
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor:
• Fyrbodals kommualförbund
Ordförande informerar om ärenden vid kommande förbundsmöte
den 13 juni 2019.
• Dalslands miljö- och energiförbund
Ordförande informerar omärenden vid kommande förbundsmöte den 14 juni
2019.
• Årsstämma Dalslands Kanal AB
Ordförande informerar om ärenden vid kommande årsstämma den 14 juni 2019.
• Förenkla helt enkelt
Jörgen Eriksson (KIM) lyfter frågan om hur övriga ser på hur kommunen ska
arbeta vidare med Förenkla helt enkelt. Han ger exempel på att byggnadsnämnderna i Dalslandskommunerna ska ta fram gemensamt sätt att skriva
beslutsformuleringar. Återkoppling och synpunkter framförs och diskuteras.
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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§ 157

Rapporter
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden
m.m:
• Arbetsförmedlingens informationsdag
Ordföranden rapporterar från informationsdagen den 4 juni 2019 i Tingshuset
om Arbetsförmedlingens nya sätt att arbeta med digitala verktyg.
• Västtrafiks dialogmöte angående kollektivtrafik
Ordföranden rapporter om frågor som togs upp vid dialogmötet i Göteborg den
5 juni 2019. Bl.a. kvällståg från Göteborg till Mellerud. Förslag på samarbete
med DVVJ.
• Träff med Centrumhandlarna
Ordföranden rapporter från möte den 11 juni 2019 med representanter för
Centrumhandlarna.
• Möte med civilministern
Ordföranden rapporter från möte med civilministern den 29 maj 2019 i
Stockholm.
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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