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Dnr KS 2020/170

Pandemin Covid-19 (Corona) - information m.m.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Enhetschefen för Säkerhet och kommunikation lämnar en aktuell rapport om läget i kommunens
verksamheter m.m. med anledning av pandemin Covid-19 (Corona).
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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§ 64

Presentation av t.f. kommunchef
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Den tillförordnade kommunchefen Annika Wennerblom presenterar sig själv och
sin bakgrund som bland annat stadsdirektör i Trollhättans stad m.m.
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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§ 65

Information om Arbetsintegrerande sociala företag (ASF)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Samordnaren vid Samordningsförbundets Vänersborg/Mellerud informerar om Arbetsintegrerande sociala företag. Grundtanken är att göra det möjligt för människor att bidra till
sin egen och samhällets utveckling.
Arbetsintegrerande Sociala Företag drivs ofta som ekonomisk förening och därför måste det
vara minst tre personer som startar ett företag.
Arbetsintegrerande Sociala Företag bedriver näringsverksamhet med mål:
 Att integrera människor som av olika skäl står långt ifrån ordinarie arbetsmarknad.
 Att skapa delaktighet för medarbetarna genom ägande.
 Att återinvestera vinsten i den egna verksamheten, oftast genom att skapa arbete åt fler.
Samordningsförbundets parter stödjer den lokala utvecklingen av socialt företagande genom
att tillhandahålla en samordnare som fungerar som en länk mellan myndigheter och Arbetsintegrerande sociala företag och verkar för att skapa goda samarbeten och förutsättningar.
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 2020/157

Årsredovisning (bokslut) för AB Melleruds Bostäder 2019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Det kommunala fastighetsbolaget AB Melleruds Bostäder har en marknadsandel på drygt
50 procent av det totala antalet hyresrätter i kommunen.
AB Melleruds Bostäder visar ett överskott på 3,703 Mnkr för 2019. Under verksamhetsåret 2019
har soliditeten ökat från 10,1 procent till 12,1 procent.
Beslutsunderlag
• Bokslut för Melleruds Bostäder AB 2019.
• AB Melleruds Bostäders styrelses beslut 2020-03-03, § 13.
• Arbetsutskottets beslut 2020-03-24, § 91.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden 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 2019/516

Ansökan om driftbidrag till Melleruds Golfklubb 2020
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. bevilja Melleruds Golfklubb 100 tkr i bidrag för 2020 till klubbens ungdomsverksamhet.
2. finansiering sker inom kommunchefens konto central.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 10 maj 2017, § 83 att utöka driftsbidraget till Melleruds
Golfklubb med 200 tkr, till totalt 300 tkr per år under perioden 2017-2019.
Melleruds Golfklubb har den 23 oktober 2019 ansökt om en fortsättning av driftsbidraget
från Melleruds Kommun med 300 tkr/år för att fortsätta arbetet med att få klubben att växa,
både på ungdomssidan, men även på seniorsidan.
Arbetsutskottet beslutade den 17 december 2019, § 399, att begära in Melleruds Golfklubbs
årsredovisningar för åren 2017 och 2018 samt att begära in en redogörelse från Melleruds
Golfklubbs för klubbens ungdomsverksamhet.
Arbetsutskottet beslutade den 11 februari 2020, § 36, att återremittera ärendet till
kommunchefen för ytterligare beredning enligt förd diskussion. Redovisning av uppdraget
ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 7 april 2020.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Melleruds Golfklubbs ansökan om driftbidrag.
Arbetsutskottets beslut 2019-12-17, § 399.
Kompletterande underlag från Melleruds Golfklubb.
Arbetsutskottets beslut 2020-02-11, § 36.
Arbetsutskottets beslut 2020-04-07, § 140.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson: Kommunstyrelsen beslutar att
1. bevilja Melleruds Golfklubb 100 tkr i bidrag för 2020 till klubbens ungdomsverksamhet.
2. finansiering sker inom kommunchefens konto central.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas till
Melleruds Golfklubb
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen
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Dnr KS 2020/242

Tillfällig ändring i regler för uteserveringar med anledning av
Covid-19
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. tillfälligt förlänga sista dag för ansökan om uteservering i Melleruds kommun, från 31 mars
till och med 30 september 2020, med anledning av covid-19.
2. uteservering kan i vissa fall även tillåtas övrig, dvs. 1 oktober till och med 31 december.
Bedömning görs i varje enskilt fall utifrån platsens möjligheter och beaktande av
vinterväghållningen.
3. respektive verksamhet ska beakta Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt i övrigt
följa riktlinjer för uteserveringar i Melleruds kommun.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ingen taxa för uteservering tas ut för restauranger och butiker
till och med 31 december 2020 med anledning av covid-19.
Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun ser mycket allvarligt på följderna av spridningen av covid-19 och vill göra
det vi kan för att underlätta för våra lokala företag. Kommunen vill stötta det lokala näringslivet
på de sätt som är möjligt.
Alla verksamheter i Sverige är skyldiga att, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer,
vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning. För att motverka spridningen av covid-19
i Sverige krävs att man alltid stannar hemma när man har symtom, att man är noggrann med
handhygien och att alla håller avstånd till varandra. Enligt Folkhälsomyndighetens nya allmänna
råd bör större sociala sammanhang undvikas och personer över 70 år bör vara särskilt
försiktiga.
För att underlätta för handeln föreslås att ansökningstiden för uteserveringar tillfälligt utökas
från 31 mars till och med 30 september 2020. Om det inte är snö kan ansökningar godkännas
även efter 30 september till och med 31 mars 2020. En bedömning görs i varje enskilt fall.
Med uteservering avses även om en butik ansöker om att få flytta ut del av sin försäljning
utomhus i direkt anslutning till butiken. Reglerna för uteservering kan därmed även tillämpas på
sådan försäljning. Uteserveringar och butikernas försäljning ska även utformas för att följa
Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förhindra smittspridning av covid-19. Varje
verksamhet ansvarar själv för att inhämta övriga tillstånd som kan behövas t.ex. för
livsmedelshantering.
I kommunfullmäktiges beslut framgår att taxan för uteserveringar är satt till 150 kronor per
kvadratmeter. Förslaget är att kommunen inte tar ut någon taxa för uteservering för
restauranger och butiker till och med 31 december 2020 med anledning av covid-19.
Beslutsunderlag
• Taxa för uteserveringar 2020.
• Riktlinjer för Melleruds kommuns uteserveringar.
• Arbetsutskottets beslut 2020-04-07, § 135.
Justerandes sign
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Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att
1. tillfälligt förlänga sista dag för ansökan om uteservering i Melleruds kommun, från 31 mars
till och med 30 september 2020, med anledning av covid-19.
2. uteservering kan i vissa fall även tillåtas övrig, dvs. 1 oktober till och med 31 december.
Bedömning görs i varje enskilt fall utifrån platsens möjligheter och beaktande av
vinterväghållningen.
3. respektive verksamhet ska beakta Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt i övrigt
följa riktlinjer för uteserveringar i Melleruds kommun.
Kommunfullmäktige beslutar att ingen taxa för uteservering tas ut för restauranger och butiker
till och med 31 december 2020 med anledning av covid-19.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschefen
Polisen Region Väst
NÄRF
Byggnadsnämnden
Dalslands miljö- och energiförbund
Kommunikatör
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§ 69

Rapporter
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ledamöter rapporterar från sammanträden m.m:
• Lokala Brottsförebygganden Rådet
Ordförande rapporterar från möte 30 mars 2020. Nuvarande avtal mellan kommunen och
polisen förlängs. Michael Melby (S) efterfrågar polisens medverkan vid oro bland samhällets
ungdomar. Ordföranden rapporterar om diskussioner som förts med socialförvaltningen
kring åtgärder t.ex. samverkan med föreningslivet och nattvandrare. Ulf Rexefjord (SD)
informerar om kultur- och utbildningsnämndens beslut att öppna Stinsen för kommunens
ungdomar m.m.
• Fyrbodals kommunalförbund
Ordförande rapporterar från möte 2 april 2020. Stort fokus på kommunernas hantering av
Covid-19. Liknande åtgärder har vidtagits t.ex. minskat antal ledamöter, distansmöten m.m.
Vidare redovisades åtgärder som vidtagits för att underlätta för näringslivet.
• Campus Dalsland
Ordförande rapporterar från möte 2 april 2020 med kommunstyrelseordförandena i Dalsland
om hur kommunerna kan gå vidare. Högskolan Väst kan vara med och utveckla ett Campus
Dalsland.
• Näringslivsrådet
Ordförande rapporterar från möte 2 april 2020. Där lyftes olika åtgärder som kommunen
genomför. Näringslivsutvecklaren kommer att sluta sitt vikariat då hon fått annat arbete.
Veckomöten genomförs digitalt.
• Köpmannaföreningen
Ordförande rapporterar från möte 3 april 2020.
• Gruppledarmöten
Ordföranden informerar om möten med gruppledarna som genomförs varje måndag
morgon.
• Kontakt med landsbygdsministern
Ordföranden informerar om telefonmöte med landsbygdsministern om kommunens
hantering av pandemin och stöd till näringslivet.
1. Kanalyran 2020
Ulf Rexefjord (SD) rapporterar om arbetsutskottets beslut om att ställa in Kanalyran 2020
och påpekar vikten av att det framgår i pressmeddelanden att om förutsättningarna
väsentligt skulle förändras återupptas planeringen av evenemanget.
• Dalslands miljö- och energiförbund
Jörgen Eriksson (KIM) rapporterar från senaste mötet där taxenivån diskuterades och
uppdrag gavs till förbundschefen.
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Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
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Dnr KS 2020/72

Förvaltningsbokslut 2019 för samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadschefen lämnar en redovisning av bokslut för 2019 för
förvaltningens ansvarsområden.
Beslutsunderlag
• Samhällsbyggnadsförvaltningens bokslut 2019.
• Arbetsutskottets beslut 2020-04-07, § 130.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden 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 2020/204

Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) - gemensamt IT-stöd för
hälso- och sjukvården i Västra Götaland
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. begära anstånd med hänvisning till pågående pandemi. Frågan om force majeure kan
åberopas för upphandlingsförfarandet bör prövas av avtalsparterna.
2. i den mån anstånd inte är möjligt enligt punkt 1, avstå från Västra Götalandsregionens
option 3, med hänvisning till svårigheten att värdera kostnad/nytta.
Sammanfattning av ärendet
För att möjliggöra en sammanhållen, tillgänglig, säker och jämlik vård så initierades 2015 ett
samarbete mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen (VGR) inom ramen för
Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM). VGR har därefter genom fullmakt från kommunerna
upphandlat ett kärnsystem, Millenium, till den nya vårdinformationsmiljö som ska
implementeras.
Kommunerna har, via upp till tre optioner, möjlighet att avropa upphandlad lösning. Till
upphandlingen levererar VGR drift, support och förvaltning av Millennium. De tre optionerna
gäller IT-stöd för informationsdelning, elevhälsa och kommunal hälso- och sjukvård.
Kommunen ska besluta om option 3 ska avropas från leverantören Cerner Sverige AB samt
teckna samverkansavtal med Västra Götalandsregionen (VGR). Avtalsperioden är 10 år efter
slutförd implementering med möjlighet till förlängning upp till ytterligare fyra år. Datum för
senast dag för avrop av option 3 (Millenium) samt tecknande av samverkansavtal med VGR har
vid flera tillfällen flyttats fram och det nu gällande datumet är 30 april 2020.
Socialnämnden beslutade den 25 mars 2020, § 41, att uppdra till utskottets sammanträde den
6 april 2020, att ta ställning till framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) samt att beslutet ska
beredas till kommunstyrelsens arbetsutskott den 7 april 2020.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Västra Götalandsregionens erbjudande med bilagor.
Socialnämndens beslut 2020-03-25, § 41.
Socialnämndens utskotts beslut 2020-04-06, § 34.
Arbetsutskottets beslut 2020-04-07, § 123.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att
1. begära anstånd med hänvisning till pågående pandemi. Frågan om force majeure kan
åberopas för upphandlingsförfarandet bör prövas av avtalsparterna.
2. i den mån anstånd inte är möjligt enligt punkt 1, avstå från Västra Götalandsregionens
option 3, med hänvisning till svårigheten att värdera kostnad/nytta.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Justerandes sign
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Dnr KS 2020/72

Socialnämndens bokslut för 2019
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämndens bokslut för 2019, med ett slutresultat på cirka minus 2,1 Mnkr, föreligger.
Beslutsunderlag
• Socialnämndens bokslut 2019.
• Socialnämndens beslut 2020-03-25, § 38.
• Arbetsutskottets beslut 2020-04-07, § 125.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden 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 2020/124

Samordning av samverkansområden inom socialförvaltningarna i
Dalsland - finansiering 2020-2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. ge socialnämnden 300 tkr för att under två år (2020-2021) i ett projekt samordna arbetet
inom socialförvaltningarna i Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda och Melleruds kommuner under
förutsättning att övriga kommuner eller minst en ytterligare kommun fattar likalydande
beslut.
2. finansieringen sker inom konto för verksamhetsutveckling.
3. återrapportering sker vid kommunstyrelsens sammanträden i december 2020 och 2021.
Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningarna i Dalsland arbetar gemensamt för att finna samverkansområden.
Socialnämnden beslutade den 26 februari 2020, § 28, att, utifrån behovet av mer samverkan
mellan kommunerna i Dalsland, ansöka om 300 tkr hos kommunstyrelsen, för att ha möjlighet
att under två år samordna arbetet, under förutsättning att projekt genomförs.
Arbetsutskottet beslutade den 9 mars 2020, § 60, att
1. återremittera ärendet till socialchefen för komplettering med detaljerad projektplan m.m.
2. återremittera ärendet till kommunchefen för diskussion inom Dalslandskommunernas
kommunchefsgrupp om hur återrapport/redovisning av samverkansprojektet ska ske till
kommunstyrelsen.
3. redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 24 mars 2020.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Socialnämndens beslut 2020-02-26, § 223.
Arbetsutskottets beslut 2020-03-09, § 60.
Projektplan.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2020-03-24, § 86.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen beslutar att
1. ge socialnämnden 300 tkr för att under två år (2020-2021) i ett projekt samordna arbetet
inom socialförvaltningarna i Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda och Melleruds kommuner under
förutsättning att övriga kommuner eller minst en ytterligare kommun fattar likalydande
beslut.
2. finansieringen sker inom konto för verksamhetsutveckling.
3. återrapportering sker vid kommunstyrelsens sammanträden i december 2020 och 2021.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas till
Socialnämnden
Socialchefen
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen
Ekonom socialförvaltningen
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Dnr KS 2017/303

Översiktsplan för Melleruds kommun – beslut om utställning av
förslag
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. godkänna utställningshandlingen Översiktsplan för Melleruds kommun, nu-2030,
2. ställa ut utställningshandlingen Översiktsplan för Melleruds kommun, nu-2030, i enlighet
med 3 kap. 12 § Plan- och bygglagen (2010:900) under tiden 15 april till 10 juni 2020.
Sammanfattning av ärendet
Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar
hela kommunen. Översiktsplanen är inte bindande men ska ge vägledning för beslut om hur
mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas
och bevaras. Den ska spegla den politiska majoritetens uppfattning och beslutas av
kommunfullmäktige.
Översiktsplanens aktualitet ska prövas minst en gång varje mandatperiod. Länsstyrelsen ska
även de varje mandatperiod sammanställa sina synpunkter över statliga och mellankommunala
intressen och hur dessa förhåller sig till översiktsplanens aktualitet.
Arbetet med den nya översiktsplanen har varit igång sedan hösten 2017 då en medborgardialog
genomfördes. Planhandlingarna var sedan ute på samråd över årsskiftet 2018/2019. Synpunkter
från samrådet resulterade i en samrådsredogörelse och har arbetats in i handlingarna. Nu är
det dags för nästa steg i processen fram till ett antagande.
Beslutsunderlag
• Förslag till utställningshandling – Översiktsplan för Melleruds kommun nu - 2030.
www.oversiktsplan.mellerud.se
• Arbetsutskottets beslut 2020-02-25, § 42.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-13.
• Arbetsutskottets beslut 2020-03-24, § 99.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen beslutar att
1. godkänna utställningshandlingen Översiktsplan för Melleruds kommun, nu-2030,
2. ställa ut utställningshandlingen Översiktsplan för Melleruds kommun, nu-2030, i enlighet
med 3 kap. 12 § Plan- och bygglagen (2010:900) under tiden 15 april till 10 juni 2020.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
Justerandes sign
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Dnr KS 2020/161

Nybyggnation/ombyggnad av Europaväg E45 genom Melleruds
kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. under förutsättning att hastigheten sätts till 70 km/h eller högre för en utbyggd
genomfartsled med nuvarande sträckning, förorda en förbifart utanför Melleruds tätort.
2. mot bakgrund av att Melleruds tätort växer österut, förorda att en förbifart väster om
Melleruds tätort lokaliseras så nära tätorten som möjligt.
3. förorda en förbifart utanför Erikstad.
Vidare anser Kommunfullmäktige att sträckningen ska förläggas optimalt avseende de areella
näringarna och de boendes situation i områdena.
Reservationer
Ulf Rexefjord (SD) och Liselott Hassel (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag.
Sammanfattning av ärendet
Trafikverket har fått i uppdrag att utreda möjligheten att färdigställa den kvarvarande sträckan
av E45 mellan Vänersborg och Mellerud till en 2+1-väg med en målhastighet på 100 km/h. Det
första steget i denna process är att genomföra en åtgärdsvalsstudie (ÅVS), vilket påbörjades
under 2019.
En åtgärdsvalsstudie är ett arbetssätt som grundar sig på dialog med bland annat kommuner
och regioner. En åtgärdsvalsstudie görs tidigt i planeringen för att berörda parter tillsammans
ska få en helhetsbild och hitta hållbara förslag på åtgärder. En av de viktigaste frågorna i detta
arbete är att definiera sträckningen av vägen. Huvudfrågan i denna ÅVS är om vägen ska gå
igenom de olika tät- och småorterna i respektive kommun eller om vägen ska dras utanför.
Trafikverket vill att kommunerna under arbetet med ÅVS:en tar ställning till om de förordar
förbifarter eller nuvarande sträckning vid respektive tät- och småort.
Beslutsunderlag
• Vägverkets förstudie för E45 Vänersborg-Värmlands länsgräns, 2003.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
• Arbetsutskottets beslut 2020-03-24, § 100.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att
1. under förutsättning att hastigheten sätts till 70 km/h eller högre för en utbyggd
genomfartsled med nuvarande sträckning, förorda en förbifart utanför Melleruds tätort.
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2. mot bakgrund av att Melleruds tätort växer österut, förorda att en förbifart väster om
Melleruds tätort lokaliseras så nära tätorten som möjligt.
3. förorda en förbifart utanför Erikstad.
Ulf Rexefjord (SD): Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till den tid då två
konkreta och detaljerade förslag på 45:ans sträckning och vad det medför föreligger och
därefter låta medborgarna göra sin röst hörd genom folkomröstning i frågan.
Jörgen Eriksson (KIM): Bifall till arbetsutskottets förslag med följande tillägg:
Kommunfullmäktige anser att sträckningen ska förläggas optimalt avseende de areella
näringarna och de boendes situation i områdena.
Beslutsgång 1
Ordföranden frågar på om ärendet ska avgöras vid dagen sammanträde eller om ärendet ska
återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Beslutsgång 2
Ordföranden frågar därefter på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsgång 3
Slutligen frågar ordföranden på Jörgen Erikssons tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.
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Dnr KS 2020/72

Byggnadsnämndens bokslut för 2019
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Byggnadsnämndens bokslut för 2019, med ett slutresultat på cirka 125 tkr,
föreligger.
Beslutsunderlag
• Byggnadsnämndens bokslut 2019.
• Byggnadsnämndens beslut 2020-03-25, § 40.
• Arbetsutskottets beslut 2020-04-07, § 116.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden 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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Utdragsbestyrkande

sida
20

MELLERUDS KOMMUN
Kommunstyrelsen

§ 77

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-04-08

sida
21

Dnr KS 2020/72

Kultur- och utbildningsnämndens bokslut för 2019
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Kultur- och utbildningsnämndens bokslut för 2019, med ett slutresultat på cirka
minus 4,2 Mnkr, föreligger.
Beslutsunderlag
• Kultur- och utbildningsnämndens bokslut 2019.
• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2020-03-09, § 26.
• Arbetsutskottets beslut 2020-04-07, § 119.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden 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 2020/200

Kultur- och utbildningsnämndens budget 2020, tilläggsanslag
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tilldela kultur- och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag på
10 Mnkr samt att budgetera det extra statsbidraget för att matcha tilläggsanslaget.
Sammanfattning av ärendet
Just nu ser finansieringsförutsättningarna bra ut, det finns möjlighet att kompensera bortfallet
av medel från ”flyktingpåsen” med ett tilläggsanslag. Förutsättningarna kan komma att
förändras.
Arbetet med bokslut för 2019 pågår, av olika skäl är processen långsammare i år. Det finns
ingen möjlighet att föra över ej förbrukade medel av ”flyktingpåsen” till 2020. Flyktingpåsen
avslutas under 2019 och förbättrar resultatet med 11 mkr. Konsekvensen blir att det saknas 10
mkr under 2020 som var tänkta att finansiera en del av Kultur- och utbildningsnämndens
verksamhet med nyanlända.
De aktuella skatteprognosen för 2020, tillsammans med nya statsbidrag som beslutas i
vårbudgeten, ger möjlighet att ge Kultur- och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag på
10 Mnkr.
Det indikeras från flera håll att kommande skatteprognoser kommer att bli sämre. Valet står
mellan att Kultur- och utbildningsnämnden riskerar att bedriva ofinansierad verksamhet eller att
de får en chans att bedriva verksamhet inom ram. Påverkan på kommunens resultat blir det
samma.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
• Arbetsutskottets beslut 2020-04-07, § 120.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att tilldela kultur- och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag på
10 Mnkr samt att budgetera det extra statsbidraget för att matcha tilläggsanslaget.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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Dnr KS 2020/207

Redovisning av ekonomiska och sociala effekterna av projekt
Jobbredo
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsmarknadsenheten redovisar löpande vid varje ordinarie sammanträde med
kommunstyrelsen de ekonomiska och sociala effekterna av projekt ”Jobbredo”.
Beslutsunderlag
• Arbetsmarknadsenhetens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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Dnr KS 2019/579

Dokumenthanteringsplan för Plan- och byggväsendet samt teknik-,
mark- och fastighetsförvaltning (samhällsbyggnadsförvaltningen)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. anta de delar av dokumenthanteringsplanen för plan- och byggväsendet samt teknik-,
mark- och fastighetsförvaltning (samhällsbyggnadsförvaltningen) som ligger under
kommunstyrelsens administrativa ansvar att besluta om.
2. upphäva anvisningarna i de delar av de tidigare antagna dokumenthanteringsplanerna
(Bygg- och miljönämndens beslut 2000-05-03, § 49) som tas upp i dokumenthanteringsplanen för plan- och byggväsendet samt teknik-, mark- och fastighetsförvaltning.
Sammanfattning av ärendet
Dokumenthanteringsplanen är ett levande dokument. Genom att hållas uppdaterad enligt
gällande lagar och förordningar samt återspegla respektive verksamhets arbetssätt, är en
dokumenthanteringsplan ett styrdokument som ersätter gallringsutredningar och
gallringsbeslut.
Enligt Melleruds kommuns arkivreglemente (Kommunfullmäktiges beslut 2010-09-22, § 70) ska
varje myndighet upprätta en plan som beskriver myndighetens handlingar och hur dessa
handlingar hanteras.
Planen benämns dokumenthanteringsplan och har som syfte att åstadkomma en effektiv
styrning av dokumenthanteringen, samt att verksamheten ska leva upp till de lagkrav som
åligger myndigheten vad gäller redovisning av allmänna handlingar och arkiv. Det är
arkivansvariges och arkivredogörares ansvar att sköta det löpande arkivarbetet i samråd med
kommunarkivarien. Vidare ska arkivredogöraren biträda kommunarkivarien i utarbetandet och
revideringen av myndighetens dokumenthanteringsplan.
Kommunstyrelsen ansvarar för att besluta om hanteringen av information som skapas i
aktiviteterna 3.1.12 till och med 3.1.17, samt hanteringen av de handlingstyper skapade av
verksamheten – som kommunstyrelsen ansvarar för – i aktiviteterna 3.1.1 och 3.1.2.
Beslutsunderlag
• Arbetsutskottets beslut 2020-01-14, § 13.
• Dokumenthanteringsplan för plan- och byggväsendet samt teknik-, mark- och
fastighetsförvaltning (samhällsbyggnadsförvaltningen).
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
• Arbetsutskottets beslut 2020-03-24, § 98.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen beslutar att
1. anta de delar av dokumenthanteringsplanen för plan- och byggväsendet samt teknik-,
mark- och fastighetsförvaltning (samhällsbyggnadsförvaltningen) som ligger under
kommunstyrelsens administrativa ansvar att besluta om.
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2. upphäva anvisningarna i de delar av de tidigare antagna dokumenthanteringsplanerna
(Bygg- och miljönämndens beslut 2000-05-03, § 49) som tas upp i dokumenthanteringsplanen för plan- och byggväsendet samt teknik-, mark- och fastighetsförvaltning.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschefen
Kommunarkvarien
KFS
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Dnr KS 2020/159

Näringslivsstrategi för Melleruds kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar Näringslivsstrategi för Melleruds kommun enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning av ärendet
Näringslivsstrategin har tagits fram under 2019–2020 i dialog tillsammans med näringslivet,
föreningar samt politiker och tjänstepersoner från Melleruds Kommun.
Initialt har det varit fem träffar runt om i kommunen (i Erikstad, Håverud, Dals Rostock samt
tre i Mellerud). Under de första träffarna diskuterades styrkor, svagheter samt de mest
prioriterade områdena för utveckling av det lokala näringslivet. Till sist var det en uppsamlingsträff i Mellerud där alla bjöds in igen för att fördjupa sig i de fem fokusområden som valts ut
baserat på underlaget ifrån de första träffarna. Fler än 50 företagare har deltagit med närmare
70 personer totalt.
Näringslivsstrategin visar viljeinriktningen och prioriteringar för näringslivsarbetet och även
arbetet inom andra områden för att främja ett gott företagsklimat. Den tydliggör inom vilka
prioriterade områden kommunen bör genomföra insatser tillsammans med andra aktörer som
är viktiga för det lokala näringslivets utveckling. Insatser utifrån strategin ska främja tillväxt i
befintliga företag samt öka Melleruds attraktivitet för etableringar av nya företag för att
bibehålla och skapa fler arbetstillfällen.
Fem fokusområden har identifierats i den nya näringslivsstrategin:
•
•
•
•
•

Infrastruktur & kollektivtrafik
Besöksnäring
Kompetensförsörjning
Marknadsföring
Platsutveckling

Beslutsunderlag
• Förslag Näringslivsstrategi för Melleruds kommun.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
• Arbetsutskottets beslut 2020-03-24, § 101.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige antar Näringslivsstrategi för Melleruds kommun enligt föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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Dnr KS 2020/85

Riktlinjer för handläggning av motioner, medborgarförslag och
övriga politiska beslutsärenden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. fastställa Riktlinjer för handläggning av motioner, medborgarförslag och övriga politiska
beslutsärenden enligt föreliggande förslag.
2. en utvärdering av riktlinjerna ska genomföras efter juni månads utgång 2021.
Reservationer
Michael Melby (S), Marianne Sand Wallin (S) och Thomas Hagman (S) reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag på riktlinjer för handläggning av
motioner, medborgarförslag och övriga politiska beslutsärenden.
Det finns ett behov på sådana riktlinjer för att ge kommunens tjänstepersoner en generell
inriktning för vilka steg och överväganden som bör finnas med i handläggningsprocessen.
Det är viktigt att motioner, medborgarförslag och övriga politiska beslutsärenden besvaras
så sakligt, professionellt och enhetligt som möjligt.
Arbetsutskottet beslutade den 9 mars 2020, § 71, att återremittera ärendet för fortsatt beredning
enligt förslagna ändringar. Redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 24 mars
2020.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-10.
• Arbetsutskottets beslut 2020-03-09, § 71.
• Reviderat förslag till Riktlinjer för handläggning av motioner, medborgarförslag och övriga
politiska beslutsärenden.
• Arbetsutskottets beslut 2020-03-24, § 104.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ulf Rexefjord (SD) och Eva Pärsson (M): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen fastställer Riktlinjer för handläggning av motioner, medborgarförslag
och övriga politiska beslutsärenden enligt föreliggande förslag.
Michael Melby (S): Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att
1. ändra så att riktlinjerna beslutas i vår högsta beslutande församling - kommunfullmäktige
2. tillämpa gällande praxis i politiska församlingar när det gäller svar på motioner dvs. avslag,
bifall och besvarad och därmed följa traditionen.
3. kommunstyrelsens ordföranden bör samla alla partiers gruppledare till dialog för att utforma
riktlinjer för handläggning av motioner.
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Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att en utvärdering av
riktlinjerna ska genomföras efter juni månads utgång 2021.
Beslutsgång 1
Ordföranden frågar på om ärendet ska avgöras vid dagen sammanträde eller om ärendet ska
återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Beslutsgång 2
Ordföranden frågar därefter på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsgång 3
Slutligen frågar ordföranden på eget tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen bifaller
detta.
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
Kultur- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
T.f. kommunchefen
Förvaltningscheferna
Nämndsekreterarna
Kommunens revisorer
KFS
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Dnr KS 2019/179

Redovisning av kommunalt partistöd i Melleruds kommun 2019
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner samtliga partiers redovisning av partistöd 2019.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges reglemente för kommunalt partistöd för innevarande mandatperiod anger
vad som gäller för att få rätt till partistöd, grundstöd och mandatstöd, redovisning av utbetalt
partistöd och när utbetalning sker varje år.
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet
har använts för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin.
Redovisning av kommunalt partistöd ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 31 mars
nästkommande år.
Samtliga partier har lämnat in redovisningar för 2019.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommunfullmäktiges beslut 2019-04-24, § 53.
Redovisning av erhållet partistöd 2019 (C)
Redovisning av erhållet partistöd 2019 (KD)
Redovisning av erhållet partistöd 2019 (KIM)
Redovisning av erhållet partistöd 2019 (L)
Redovisning av erhållet partistöd 2019 (M)
Redovisning av erhållet partistöd 2019 (MP)
Redovisning av erhållet partistöd 2019 (S)
Redovisning av erhållet partistöd 2019 (SD)
Redovisning av erhållet partistöd 2019 (V)
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2020-04-07, § 110.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige godkänner samtliga partiers redovisning av partistöd 2019.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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Dnr KS 2020/175

Utbetalning av kommunalt partistöd i Melleruds kommun 2020
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla följande utbetalningar av kommunalt partistöd för 2020:
Centerpartiet kommunkrets (C)

48 000 kr

Kristdemokraterna i Mellerud (KD)

20 000 kr

Kommunpartiet i Mellerud (KIM)

20 000 kr

Liberalerna i Mellerud (L)

13 000 kr

Moderaterna i Mellerud (M)

34 000 kr

Miljöpartiet i Mellerud (MP)

13 000 kr

Melleruds socialdemokratiska arbetarekommun (S)

62 000 kr

Sverigedemokraterna i Mellerud (SD)

48 000 kr

Vänsterpartiet i Mellerud (V)

13 000 kr

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges reglemente för kommunalt partistöd för innevarande mandatperiod anger
vad som gäller för att få rätt till partistöd, grundstöd och mandatstöd, redovisning av utbetalt
partistöd och när utbetalning sker varje år.
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet
har använts för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin.
Redovisning av kommunalt partistöd ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 31 mars
nästkommande år.
Partistöd betalas ut årligen i förskott under april månad efter beslut av kommunfullmäktige.
Om redovisning inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget
partistöd för nästkommande år.
Samtliga partier har inkommit med redovisning för 2019.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga.
• Arbetsutskottets beslut 2020-04-07, § 111.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla följande utbetalningar av kommunalt partistöd för 2020:
Centerpartiet kommunkrets (C)

48 000 kr

Kristdemokraterna i Mellerud (KD)

20 000 kr

Kommunpartiet i Mellerud (KIM)

20 000 kr

Liberalerna i Mellerud (L)

13 000 kr

Moderaterna i Mellerud (M)
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Miljöpartiet i Mellerud (MP)

13 000 kr

Melleruds socialdemokratiska arbetarekommun (S)

62 000 kr

Sverigedemokraterna i Mellerud (SD)

48 000 kr

Vänsterpartiet i Mellerud (V)

13 000 kr

Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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Dnr KS 2020/103

Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund - årsredovisning för
verksamhetsåret 2019
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen för Norra
Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) samt de enskilda förtroendevalda i detta organ
ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet.
Sammanfattning av ärendet
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF), bokslut och årsredovisning för
verksamhetsåret 2019 har godkänts av direktionen och granskats av revisionen
som föreslår medlemskommunerna att direktionen beviljas ansvarsfrihet för 2019.
Förbundet redovisar för år 2019 ett balanserat resultat om 3 022 tkr inklusive sotningsverksamheten. I resultatet ingår en positiv budgetavvikelse avseende avskrivningar med
cirka 800 tkr.
Beslutsunderlag
• Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) årsredovisning 2019
med begäran om ansvarsfrihet.
• Revisionsberättelse med revisionsrapporten Granskning av årsredovisning 2019.
• Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) beslut 2020-02-13, § 3.
• Arbetsutskottets beslut 2020-03-24, § 103.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen för Norra
Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) samt de enskilda förtroendevalda i detta organ
ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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Dnr KS 2020/168

Stiftelsen Dalslands konstmuseum - amorteringsfrihet för lån
under 2020
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Stiftelsen Dalslands konstmuseum amorteringsfrihet
för lån under 2020.
Sammanfattning av ärendet
Stiftelsen Dalslands Konstmuseum har två lån från Melleruds kommun - dels ett fastighetslån
på 3,5 Mnkr och dels en avräkningsskuld på 600 tkr.
Melleruds kommun ger ett årligt bidrag på 720 tkr. 100 tkr av dessa används till amortering på
avräkningsskulden. Under 2018 och 2019 har museet haft amorteringsfrihet för att kunna få
utrymme för att betala anslutningsavgiften för vatten- och avlopp.
Museet önskar nu amorteringsfrihet även för 2020 för att få utrymme för fastighetsunderhåll.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
• Arbetsutskottets beslut 2020-03-24, § 88.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Stiftelsen Dalslands konstmuseum amorteringsfrihet
för lån under 2020.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas till
Stiftelsen Dalslands Konstmuseum
T.f. ekonomichefen
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen
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Dnr KS 2019/113

Vision för Melleruds kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad Vision för Melleruds kommun enligt följande

Mellerud – en attraktiv och drivande kommun i framkant av utvecklingen.
Vi står för företagsamhet, delaktighet och omtanke om varandra. Vi ger trygg välfärd till alla
generationer, med särskild uppmärksamhet på det förebyggande arbetet med fokus på
ungdomar och barnfamiljer.
Deltar ej
Ulf Rexefjord (SD) och Liselott Hassel (SD) deltar inte i beslutet.
Reservationer
Michael Melby (S), Marianne Sand Wallin (S) och Thomas Hagman (S) reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges ordförande har under 2019 initierat frågan en översyn av Melleruds vision
och flera partier - SD, S och L - har därefter inkommit med förslag till ny vision. Den politiska
majoriteten (C, M, KIM, MP, KD och L) föreslår – efter noggrann genomgång av inkomna
förslag - följande vision:

Mellerud – en attraktiv och drivande kommun i framkant av utvecklingen.
Vi står för företagsamhet, delaktighet och omtanke om varandra. Vi ger trygg välfärd till alla
generationer, med särskild uppmärksamhet på det förebyggande arbetet med fokus på
ungdomar och barnfamiljer.
Ulf Rexefjord (SD) drar tillbaka sitt partis förslag till Vision för Melleruds kommun.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•

Vision för Melleruds kommun (från 2009).
Förslag från (S)
Förslag från (L)
Förslag från (SD)
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2020-04-07, § 117.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad Vision för Melleruds kommun enligt följande

Mellerud – en attraktiv och drivande kommun i framkant av utvecklingen.
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Vi står för företagsamhet, delaktighet och omtanke om varandra. Vi ger trygg välfärd till alla
generationer, med särskild uppmärksamhet på det förebyggande arbetet med fokus på
ungdomar och barnfamiljer.
Michael Melby (S): Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad Vision för Melleruds kommun
enligt följande:

Mellerud är kommunen där invånare, oavsett ålder och bakgrund, ges möjlighet till ett gott liv
och känner sig trygga, delaktiga och respekterade.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.
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Dnr KS 2020/217

Kommunfullmäktiges mål 2021
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta fullmäktigemål enligt följande:
Melleruds kommun:
1. Tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott
liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.
2. Är välkomnande och inbjuder till medskapande – internt och externt – för en utvecklad
samhällsservice och ökad attraktivitet
3. Främjar företagsamhet, företagande och föreningsliv.
Deltar ej
Ulf Rexefjord (SD) och Liselott Hassel (SD) deltar inte i beslutet.
Reservationer
Michael Melby (S), Marianne Sand Wallin (S) och Thomas Hagman (S) reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget inlämnat förslag.
Sammanfattning av ärendet
Den politiska majoriteten (C, M, KIM, MP, KD och L) föreslår följande fullmäktigemål:
Melleruds kommun:
1. Tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott
liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.
2. Är välkomnande och inbjuder till medskapande – internt och externt – för en utvecklad
samhällsservice och ökad attraktivitet
3. Främjar företagsamhet, företagande och föreningsliv.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Kommunfullmäktiges beslut 2019-12-18, § 167.
Förslag från (S)
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2020-04-07, § 118.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att anta fullmäktigemål enligt förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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Dnr KS 2020/72

Förvaltningsbokslut 2019 för kommunfullmäktige och
kommunstyrelseförvaltningen
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
T.f. ekonomichefen/ekonomen inom kommunstyrelseförvaltningen lämnar en
redovisning av bokslut för 2019 för respektive ansvarsområden.
Beslutsunderlag
• Kommunfullmäktiges och kommunstyrelseförvaltningens bokslut 2019.
• Arbetsutskottets beslut 2020-04-07, § 127.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden 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 2020/72

Disponering av över- och underskott för byggnadsnämnden,
kommunstyrelsen, kultur- och utbildningsnämnden och
socialnämnden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att byggnadsnämndens, kommunstyrelsens, kultur- och
utbildningsnämndens och socialnämndens resultat, stannar på redovisningsåret 2019.
Sammanfattning av ärendet
Efter genomförd bokslutsdialog diskuteras eventuella förslag på disponering av
över- och underskott.
Beslutsunderlag
• Arbetsutskottets beslut 2020-03-10, § 77.
• Arbetsutskottets beslut 2020-03-10, § 81.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen beslutar att byggnadsnämndens, kommunstyrelsens, kultur- och
utbildningsnämndens och socialnämndens resultat, stannar på redovisningsåret 2019.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas till
T.f. ekonomichefen
Byggnadsnämnden
Kultur- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
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Dnr KS 2020/206

Riktlinjer för fakturering och kravverksamhet – tillfällig revidering
avseende anstånd
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tillfälligt ändra lydelsen för Anstånd i riktlinjerna för fakturering
och kravverksamhet enligt följande:

Möjlighet till anstånd kan ges upp till tre månader framåt från fakturans förfallodag.
Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun öppnar för möjligheten att ge anstånd med betalning som ett stöd till de
lokala företag som har tillfällig likviditetsbrist. Möjlighet att få anstånd beviljat utökas med två
månader till tre månader.
I riktlinjerna för fakturering och kravverksamhet ändras punkt två under rubriken anstånd från ”
Anstånd beviljas norm alt en m ånad fram åt från fakturans förfallodag.” till möjlighet
till anstånd kan ges upp till tre månader framåt från fakturans förfallodag.
Denna utökade möjlighet gäller för fakturor utskickade innan sista september 2020, därefter
återgår riktlinjerna till de som KS fastställde § 239/2019
Begäran skickas till e-postadress ekonomi@mellerud.se
Beslutsunderlag
• Förslag nya Riktlinjer för fakturering och kravverksamhet.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
• Arbetsutskottets beslut 2020-04-07, § 114.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen beslutar att tillfälligt ändra lydelsen för Anstånd i riktlinjerna för fakturering
och kravverksamhet enligt följande:

Möjlighet till anstånd kan ges upp till tre månader framåt från fakturans förfallodag.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas till
T.f. ekonomichefen
Ekonomienheten
KFS
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Dnr KS 2020/177

Bemyndigande att utfärda anvisningar på bank- och checkräkning för
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar, med ändring av beslut den 12 juni 2019, § 141, att bemyndiga
följande personer att två i förening utfärda och lösa in anvisningar på kommunens bank- och
checkräkningar:
T.f. kommunchef
T.f. ekonomichef
Ekonomichef
Controller
Ekonom
Ekonom
Ekonom
Ekonom
Ekonom
Ekonomiassistent
Ekonomiassistent

Annika Wennerblom
Emma Lindquist t.o.m. 2020-05-31
Elisabeth Carlstein fr.o.m. 2020-06-01
Therese Israelsson
Emma Lindquist
Elin Holm
Anna-Lena Andersson
Andrietta Pettersson
Lotten Svensson
Jannice Krave
Jonathan Lundgren

Sammanfattning av ärendet
På grund av att ekonomichefen slutat och en ny ekonom anställts så finns det behov av att se
uppdatera 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 2020-04-07, § 115.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen beslutar, med ändring av beslut den 12 juni 2019, § 141, att bemyndiga
föreslagna personer att två i förening utfärda och lösa in anvisningar på kommunens bankoch checkräkningar.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas till
Utsedda personer
Dalslands Sparbank
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§ 93

Redovisning av obesvarade motioner
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och beslutar att beredningen ska fortsätta.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, § 29, ska kommunstyrelsen årligen vid
fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa de motioner som inte har
beretts färdigt. Enligt kommunallagen 5 kapitlet 33 § bör motion beredas så att fullmäktige
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väckts. Om beredningen inte kan
avslutas inom denna tid, får fullmäktige avskriva motionen från vidare handläggning.
Följande motioner anmäls som obesvarade:
Motion
Motion om att det ska
bli avgiftsfritt att
lämna sopor för
privatpersoner vid
Hunnebyns återvinningscentral samt
att öppettiderna ses
över för ökad
tillgänglighet

Inlämnad
av

Dnr

Inkom

Beslut om
redovisning

Uppdrag till

Anette
Levin (L)

KS 2017/464

2017-08-15

2017-12-19

Samhällsbyggnadschefen

KS 2017/465

2017-08-15

2017-12-19

Samhällsbyggnadschefen

KS 2017/733

2017-12-20

2018-02-20

HR-chefen

KS 2018/125

2018-02-20

2018-11-20

Samhällsbyggnadschefen

Motion om att uppföra
en fast scen vid
parken P D Lundgrensgatan/Bergsgatan

Anette
Levin (L)

Motion om att ingen
enhetschef inom
Melleruds kommun
ska ha ansvar för fler
än 25 medarbetare

Roland
Björndahl
(M)

Motion om plan för
utvecklingen av lekoch aktivitetsplatser

Daniel
Jensen
(KD)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Motion

Inlämnad
av

Dnr

Inkom

Beslut om
redovisning

Uppdrag till

Motion om extra kärl
för trädgårdsavfall
under sommarmånaderna

Roland
Björndahl
(M)

KS 2018/341

2018-05-15

2018-11-20

Samhällsbyggnadschefen

Motion om motionsslinga med hinderbana i Sunnanåskogen

Roland
Björndahl
(M)

KS 2018/383

2018-06-07

2018-11-20

Motion om att utreda
möjligheterna att
inrätta/bygga ett
säkert och tryggt sätt
att ta sig över E45
och Rv 166
Motion om att öka
föreningsaktiviteten
hos barn och unga i
Mellerud

Jörgen
Eriksson
(KIM)

Samhällsbyggnadschefen

KS 2018/519

2018-08-27

Maj 2019

Samhällsbyggnadschefen

KS 2020/95

2020-02-14

2020-06-09

Folkhälsostrategen

Pål
Magnussen
(V)

Beslutsunderlag
• Arbetsutskottets beslut 2020-03-24, § 94.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och beslutar att beredningen ska fortsätta.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 94

Redovisning av obesvarade medborgarförslag
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Fullmäktiges ordförande tillsammans med kommunchef kan, utan föregående beredning,
överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. I de fall ärendet är
principiellt eller av större vikt för kommunen får beslutanderätt inte överlåtas (se KL 3 kap
§ 9) Om beslutanderätten överlåts ska förslagsställaren underrättas om vilken nämnd som
kommer att handlägga ärendet.
Medborgarförslag ska beredas så att beslut kan fattas inom ett år från det förslaget
väcktes.
Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa de medborgarförslag som
kommunstyrelsen och nämnderna inte har berett färdigt. Redovisningen ska göras på
fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
Följande medborgarförslag anmäls som obesvarade:
Medborgarförslag

Inlämnad av Dnr

Inkom

Status

Medborgarförslag om lekplats i Paula
Dals Rostocks tätort tillgängligt Jacobsson
för allmänheten dagtid

KS 2017/327 2017-06-08 Utreds av samhällsbyggnadsförvaltningen

Medborgarförslag om att en
Ulf Claesson
cykelbana byggs från Mellerud
till Håverud

KS 2017/636 2017-11-10 Utreds av samhällsbyggnadsförvaltningen

Medborgarförslag om att
vårdnadsutredningar,
gällande att statistik över
utredningarnas förslag ska
tas fram och publiceras
Medborgarförslag om
hundrastgård i Mellerud

Merja Voimäki KS 2018/154 2018-03-07 Överlämnad för
besvarande till
socialnämnden

Maria Ihrén

Carina
Medborgarförslag om en större
Bengtsson
hundrastgård i Mellerud
Medborgarförslag om att
Melleruds kommun gör den
öppna verksamheten inom
socialpsykiatrin tillgänglig
även på helger

Justerandes sign

KS 2018/170 2018-03-09 Utreds av samhällsbyggnadsförvaltningen
KS 2018/213 2018-03-27 Utreds av samhällsbyggnadsförvaltningen

Lennart Tysse KS 2018/218 2018-03-28 Överlämnad till
för besvarande av
socialnämnden

Utdragsbestyrkande
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Medborgarförslag

Inlämnad av Dnr

Medborgarförslag om skyltar
Jesper
på de mest cykeltrafikerade
Andersson
vägarna för att påminna bilister
att de behöver visa mer hänsyn
för de oskyddade cyklisterna

Inkom
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Status

KS 2018/342 2018-05-15 Utreds av samhällsbyggnadsförvaltningen

Medborgarförslag om
papperskorg vid konstgräsplanen

Lennart Norén KS 2018/355 2018-05-24 Utreds av samhällsbyggnadsförvaltningen

Medborgarförslag om en
vägsträckning för gångtrafik
mellan Violvägen och
Kroppefjälls hotell och
vandrarhem och Kroppefjälls
barnstuga i Dals Rostock

Dan Pettersson KS 2018/360 2018-05-28 Utreds av samhällsbyggnadsförvaltningen

Medborgarförslag om
farthinder på P D Lundgrensgatan i Mellerud

Inger Claesson KS 2018/495 2018-08-14 Utreds av samhällsbyggnadsförvaltningen

Medborgarförslag om
hastighetsbegränsning i
Åsensbruk

Valentina
Berisha

KS 2018/569 2018-09-25 Utreds av samhällsbyggnadsförvaltningen

Medborgarförslag om utökade Carina Bladöppettider på Hunnebyns
Eriksson
återvinningscentral

KS 2018/677 2018-11-12 Utreds av samhällsbyggnadsförvaltningen

Medborgarförslag om utökad Ingvar Lisius
hundrastgård i området mellan
Viaduktgatan - Storgatan Järnvägsgatan i Mellerud

KS 2019/67

Medborgarförslag om att byta Kent Larsson
ut Kroppefjällsfilmen på
biblioteket mot den nya digitala
och uppdaterade versionen

KS 2019/185 2019-04-01 Överlämnad till
för besvarande av
kultur- och
utbildningsnämnden

Medborgarförslag om att
Christina
Melleruds kommun anställer en Ericsson
person som ger stöd till
personer med syn- och/eller
hörselnedsättning

KS 2019/216 2019-04-10 Överlämnad till
för besvarande av
socialnämnden

Medborgarförslag om att
snygga till f.d. lekplatsen vid
Södergatan i Mellerud

KS 2019/341 2019-06-11 Utreds av samhällsbyggnadsförvaltningen

Mona Skoogh

Lars-Göran
Medborgarförslag om utegym i
Johansson
Sunnanå

Justerandes sign

2019-02-14 Utreds av samhällsbyggnadsförvaltningen

KS 2019/345 2019-06-20 Utreds av samhällsbyggnadsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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Medborgarförslag
Medborgarförslag om
motorcrossbana i Mellerud

Inlämnad av Dnr
Jesper
Lundquist

Inkom

KS 2019/416 2019-08-19
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Status
Utreds av
kommunstyrelseförvaltningen

Medborgarförslag om åtgärder Yvonne och
på Råggatan i Mellerud
Steefan
Mårtensson

KS 2019/443 2019-09-06 Utreds av samhällsbyggnadsförvaltningen

Medborgarförslag om att öka
demokratin och förståelsen
om EU

Marie Dahlin

KS 2019/460 2019-09-17 Utreds av
kommunstyrelseförvaltningen

Medborgarförslag om att
kartlägga ödehus på landet

Karl-Ivar
Karlsson

Utreds av
KS 2019/547 2019-11-06 kommunstyrelseförvaltningen

Ingvar Lisius

KS 2019/568 2019-11-13 Utreds av
kommunstyrelseförvaltningen

Medborgarförslag om
uppgradering av utrustning i
Erikstadsrummet och
Grinstadsrummet i
kommunhuset

Medborgarförslag om belysning Johnny Persson KS 2019/636 2019-12-16 Utreds av samhällsöver stora bron i Håverud
byggnadsförvaltningen
Medborgarförslag om
Richard
KS 2020/6
2020-01-03 Utreds av samhällsförsäljning av mottaget
byggnadsförvaltOlausson
material vid återvinningsningen
stationen Hunnebyn
Medborgarförslag om att en
lampa sätts upp på yttre
båtrampen i Sunnanå hamn

Cristian
Andersson

KS 2020/63

2020-01-29 Utreds av samhällsbyggnadsförvaltningen

Beslutsunderlag
• Arbetsutskottets beslut 2020-03-24, § 95.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden 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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§ 95

Redovisning av besvarade medborgarförslag
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Fullmäktiges ordförande tillsammans med kommunchef kan, utan föregående beredning,
överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet.
I de fall ärendet är principiellt eller av större vikt för kommunen får beslutanderätt inte
överlåtas (se KL 3 kap § 9) Om beslutanderätten överlåts ska förslagsställaren underrättas om
vilken nämnd som kommer att handlägga ärendet.
Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa besvarade medborgarförslag.
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
Följande medborgarförslag anmäls som besvarade:
Medborgarförslag

Inkom

KS 2018/586
Medborgarförslag om att celebrera
2018-10-02
tidigare fullmäktigen genom namn, årtal,
foto etc i plenisalen i Tingshuset
KS 2018/750
Medborgarförslag om seniorkort i hela
regionen för pensionärer över 65 år

2018-12-18

KS 2019/597
Medborgarförslag om gratis bussresor
2019-11-28
inom Melleruds kommun för pensionärer
65+

Beslut
Kommunstyrelsen beslutade den
12 februari 2020 att bifalla
förslaget genom att plaketten sätts
upp i lämpligt grupprum.
Kommunstyrelsen beslutade den
16 oktober 2019 att avslå förslaget.
Kommunstyrelsen beslutade den
16 oktober 2019 att anse förslaget
besvarat.

Beslutsunderlag
• Arbetsutskottets beslut 2020-03-24, § 96.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-04-08

sida
47

§ 96

Redovisning av delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit viss beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande och tjänstemän
enligt gällande delegeringsregler. Besluten ska anmälas till kommun-styrelsen varje månad.
Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa
delegeringsbesluten. Däremot kan kommunstyrelsen återkalla delegering.
Följande delegeringsbeslut redovisas vid dagens sammanträde:
A - ALLMÄNNA ÄRENDEN
A 2 Brådskande ärenden
2.1 Brådskande ärenden

§ 1-3/2020

B - PERSONALÄRENDEN
B 4 Tillsvidareanställningar
4.5.1 Tillsvidareanställning enhetschef

§ 1/2020

B 5 Visstidsanställningar
5.5 Beordrande om tillfällig anställning

§ 1-3/2020

D - SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
D 18 Samhällsbyggnadsförvaltningens taxe- och bidragsärenden
18.4 Bostadsanpassningsbidrag
§ 2/2020
H - MEDBORGARKONTORET
H 27 Parkeringstillstånd
27.1 Parkeringstillstånd

§ 1-2/2020

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

Justerandes sign
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§ 97

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.
• Byggnadsnämnden beslutade den 26 februari 2020, § 30, att bevilja strandskydds-dispens
från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för tillbyggnad av
fritidshus och nybyggnad av altan, på fastigheten Guttvik 1:28.

Dnr 2020.27

• Byggnadsnämnden beslutade den 26 februari 2020, § 31, att bevilja strandskyddsdispens
från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strand-skyddsdispens för nybyggnad av
komplementbyggnad, förråd/pumphus, på fastigheten Holms-Torp 1:47. Dnr 2020.46
• Finansiell rapport per 2020-02-29. Dnr KS 2020/88.
• Samordningsförbundet Vänersborg/Melleruds protokoll 2020-03-20.
• Byggnadsnämnden beslutade den 25 mars 2020, § 44, att bevilja strand-skyddsdispens från
7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för komplementbyggnad och
utökning av tomtplats, på fastigheten Norra Kroken 1:5 och Norra Kroken 1:16. Dnr 2020.24
• Byggnadsnämnden beslutade den 25 mars 2020, § 45, att bevilja strandskyddsdispens från
7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus
och altan, på fastigheten Raglebråna 1:24. Dnr 2020.56
• Byggnadsnämnden beslutade den 25 mars 2020, § 46, att avvisa ansökan om strandskyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken för tillbyggnad av kraftstation, serviceplattform,
på fastigheten Hökeliden 1:11. Dnr 2020.62
• Byggnadsnämnden beslutade den 25 mars 2020, § 47, att bevilja strandskyddsdispens
från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för etablering av tillfälligt
arbetsområde för arbetsbodar och upplag, på fastigheten Lerhult 2:3. Dnr 2020.64
• Byggnadsnämnden beslutade den 25 mars 2020, § 48, att bevilja strandskyddsdispens
från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av
transformarstation, på fastigheten Åsmule 1:51. Dnr 2020.66
• Byggnadsnämnden beslutade den 25 mars 2020, § 49, att bevilja strandskyddsdispens från
7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus,
på fastigheten Forsbo 1:23. Dnr 2020.69
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerandes sign
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§ 98

Aktuella frågor
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ledamöter ocht.t. kommunchefen diskuterar aktuella frågor:
• Dalslands Turist AB
Eva Pärsson (M) informerar om frågor kring ordförandeskap inför sammanslagning av
Dalslands Turist AB och Dalslands Kanal AB. Ordföranden informerar förslag till namnändring
till Visit Dalsland.
• Samhällssituationen på grund av Covid-19 (Corona)
Ordföranden informerar om de täta mötena som genomförs i olika forum.
• Dal Västra Värmlands Järnväg (DVV)
Jörgen Eriksson (KIM) efterfrågar aktuellt läge vad gäller DVVJ. Ordföranden lämnar en
aktuell information angående ekonomi, träffar med RUN m.m.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

