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Dnr KS 2019/474

Delårsbokslut 2019-08-31 för AB Melleruds Bostäder
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Delårsbokslutet per den 31 augusti 2019 för AB Melleruds Bostäder visar på ett positivt
resultat på 4,805 Mnkr vilket är en förbättring med 2,193 Mnkr jämfört med budgeterat
resultat.
Beslutsunderlag
• Delårsbokslut 2019-08-31 för AB Melleruds Bostäder.
• Arbetsutskottets beslut 2019-10-01, § 274.
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 2019/330

Prognos 2/2019 för AB Melleruds Bostäder
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Andra prognosen för 2019 för AB Melleruds Bostäder visar ett positivt resultat på 4,030 Mnkr
vilket är 70 tkr bättre än budgeterat resultat.
Beslutsunderlag
• Prognos 2/2019.
• Arbetsutskottets beslut 2019-10-01, § 275.
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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§ 187

Aktuella arbetsmarknads- och integrationsfrågor
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Enhetschefen för vuxenutbildning/arbetsmarknad och kultur-och utbildningschefen
informerar om aktuella arbetsmarknads- och integrationsfrågor:
• Statistik asylsökande, in- och utflyttning m.m.
Enhetschefen för vuxenutbildning/arbetsmarknad redovisar aktuell statistik.
• Vad har gjorts sen tidigare?
Enhetschefen för vuxenutbildning/arbetsmarknad redovisar vad som gjorts sen
senaste rapporteringen.
• Vad är på gång just nu?
Enhetschefen för vuxenutbildning/arbetsmarknad lämnar en aktuell redovisning
av vad som är på gång.
• Arbetsmarknadsplan
Enhetschefen för vuxenutbildning/arbetsmarknad efterfrågar en
arbetsmarknadsplan för kommunen.
• Arbetslöshetsstatistik
Kultur-och utbildningschefen redovisar aktuell arbetslöshetsstatistik m.m.
• Utbildningsstatistik
Kultur-och utbildningschefen redovisar aktuell statistik för gymnasiebehörighet
m.m.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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Dnr KS 2019/428

Mathantering på Karolinen i Dals Rostock
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att säga upp hyresavtalen med AB Melleruds
Bostäder för Karolinen i Dals Rostock från och med 1 januari 2023 för eventuell
omförhandling.
2. uppmana socialnämnden att säga upp de egna hyresavtalen med AB Melleruds Bostäder
för Karolinen i Dals Rostock från och med 1 januari 2023 för eventuell omförhandling.
Sammanfattning av ärendet
Enhetschefen för Kost/service, socialchefen och sektorchefen för Vård och omsorg
redovisade vid sammanträdet den 27 augusti kostnader och intäkter för mathantering på
Karolinen i Dals Rostock. Vidare informerade socialchefen och sektorchefen för Vård och
omsorg om förslag till alternativ till nuvarande mathantering dvs. matportioner via hemtjänsten.
Arbetsutskottet beslutade den 27 augusti 2019, § 244, att ge samhällsbyggnadnadschefen i
uppdrag att utreda om lokalerna på Karolinen kan utnyttjas på ett mer kostnadseffektivt sätt.
Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 10 september 2019.
Arbetsutskottet beslutade den 1 oktober 2019, § 286, att flytta över personalkostnaderna till
socialförvaltningen och resterande kostnader ligger kvar hos samhällsbyggnadsförvaltningens
serviceenhet.
Beslutsunderlag
• Arbetsutskottets beslut 2019-08-27, § 244.
• Arbetsutskottets beslut 2019-09-10, § 256.
• Arbetsutskottets beslut 2019-10-01, § 256.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen beslutar att
1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att säga upp hyresavtalen med AB Melleruds
Bostäder för Karolinen i Dals Rostock från och med 1 januari 2023 för eventuell
omförhandling.
2. uppmana socialnämnden att säga upp de egna hyresavtalen med AB Melleruds Bostäder
för Karolinen i Dals Rostock från och med 1 januari 2023 för eventuell omförhandling.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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Dnr KS 2019/247

Prognos 2/2019 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Andra prognosen för 2019 visar ett underskott på 200 tkr för kommunfullmäktige och ett
underskott på 200 tkr för kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
• Prognos 2/2019.
• Arbetsutskottets beslut 2019-10-01, § 269.
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 2019/473

Delårsbokslut 2019-08-31 för Melleruds kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. godkänna redovisningen.
2. överlämna delårsbokslutet till revisorerna.
Sammanfattning av ärendet
Delårsbokslutet per den 31 augusti 2019 för Melleruds kommun visar på ett positivt
resultat på 7,8 Mnkr vilket är en förbättring med 2,6 Mnkr jämfört med budgeterat resultat.
Beslutsunderlag
• Delårsbokslut 2019-08-31 för Melleruds kommun.
• Arbetsutskottets beslut 2019-10-01, § 276.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att
1. godkänna redovisningen.
2. överlämna delårsbokslutet till revisorerna.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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Prognos 2/2019 för Melleruds kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. godkänna redovisningen.
2. uppmana de nämnder som visar underskott i uppdrag att arbeta för en
budget i balans.
Sammanfattning av ärendet
Andra prognosen för 2019 för Melleruds kommun visar ett positivt resultat på 2,5 Mnkr
vilket är 2,2 Mnkr sämre än budgeterat resultat.
Beslutsunderlag
• Prognos 2/2019.
• Arbetsutskottets beslut 2019-10-01, § 277.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att
1. godkänna redovisningen.
2. uppmana de nämnder som visar underskott i uppdrag att arbeta för en
budget i balans.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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Dnr KS 2019/455

Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund (NÄRF) - delårsrapport
januari-augusti 2019 med revisionsrapport
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds delårsrapport med
bokslutsprognos för januari-augusti 2019.
Sammanfattning av ärendet
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har den 13 september 2019 överlämnat delårsrapport
januari-augusti 2019 med bokslutsprognos till medlemskommunerna.
Förbundet redovisar under perioden ett resultat om 1 681 tkr. Resultatet, exklusive
sotningsenheten, uppgår till 1 308 tkr. Sotningsenheten redovisar ett resultat på 373 tkr. I
resultatet ingår ersättning från RMB (Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän) för projekt GOSL
(Gemensam operativ systemledning) med 890 tkr samt kostnad för personal från RMB med ca
80 tkr. Effekten på resultatet blir ett tillskott med 810 tkr. Resultat enbart för räddningstjänst
exklusive sotningsenheten (373 tkr) och GOSL (810 tkr) blir då 498 tkr.
Beslutsunderlag
• Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund delårsrapport januari-augusti 2018
med bokslutsprognos.
• Protokoll från Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds direktionsmöte
2019-09-12.
• Arbetsutskottets beslut 2019-10-01, § 278.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige godkänner Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds delårsrapport med
bokslutsprognos för januari-augusti 2019.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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Dnr KS 2019/442

Finansiell profil 2016-2018 för Melleruds kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunforskning i Västsverige (KFi) har utvecklat en finansiell benchmarking-modell som
man kallar för ”Den finansiella profilen” och den används av cirka 150 kommuner i Sverige.
Varje kommun som samarbetar med KFi erhåller årligen en rapport kring modellen.
Melleruds kommun har nu fått årets (2018) rapport som omfattar perioden 2016-2018.
Denna rapport är ett komplement till den traditionella finansiella analys som
återfinns i årsredovisningen. Till skillnad från den typen av analys, som beskriver
utvecklingen över tiden, fokuserar denna rapport i första hand på att analysera hur de 55
kommunerna som ingår i Västra Götaland och Hallands län befinner sig finansiellt och har
utvecklats i förhållande till varandra under perioden 2016–2018.
Melleruds finansiella profil visade att kommunen under 2018 låg på genom-snittet för
perspektivet kontroll över den finansiella utvecklingen. De tre resterande perspektiven,
långsiktig handlingsberedskap, riskförhållande samt kortsiktig handlingsberedskap
hamnade under genomsnittet för 2018 års profil.
Under den analyserade perioden har poängen i den finansiella profilen försvagats för
samtliga fyra perspektiv. Förklaringen till denna utveckling är att fyra av nyckeltalen i
profilen poängmässigt försvagats under perioden om jämförelse görs med övriga
kommuner i länet. Dessa är kassalikviditet, budgetföljsamhet, resultat före extraordinära
poster samt skattefinansierings-grad av investeringar. De resterande fyra nyckeltalen i
profilen – skattesats, soliditet, finansiella nettotillgångar samt genomsnittligt resultat över
en treårsperiod – förblev poängmässigt oförändrade om 2016 och 2018 års profiler jämförs
med varandra.
Sammanfattningsvis kan konstateras att Melleruds finansiella utveckling under den
studerade treårsperioden resulterade i en försvagad finansiell profil. Detta innebär att
utifrån profilen, jämfört med snittet i gruppen, hade Mellerud vid utgången av 2018 ett
svagare utgångsläge än under 2016.
Beslutsunderlag
• Finansiell profil för Melleruds kommun 2016-2018.
• Arbetsutskottets beslut 2019-10-01, § 279.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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Dnr KS 2019/382

Svar på remissen - Skattelättnader för arbetsresor (SOU 2019:36)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun avstyrker i huvudsak de förslag som förs
fram i betänkande SOU 2019:36 ”Skattelättnad för arbetsresor” med motiveringen att flera av
förslagen skulle försvåra kommunens och hela näringslivets framtida kompetensförsörjning.
Därtill menar Melleruds kommun att förutsättningarna för dem på landsbygd som är hänvisade
till bilen som enda alternativ för sina pendlingsresor skulle väsentligen försämras.
Sammanfattning av ärendet
Finansdepartementet har översänt betänkandet Skattelättnad för arbetsresor.
En avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för längre arbetsresor,
SOU 2019:36. Melleruds kommun är en av remissinstanserna som blivit inbjuden att
lämna synpunkter på betänkandet.

Kommittén har haft i uppdrag att undersöka hur systemet för avdrag för resor mellan bostad
och arbetsplats bör omarbetas för att på ett bättre sätt gynna resor med låga utsläpp av
växthusgaser och luftföroreningar och samtidigt vara enklare än nuvarande system att tillämpa,
administrera och kontrollera.
Kommittén föreslår att reseavdraget avskaffas i sin nuvarande form och ersätts av en
avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för längre arbetsresor.
Arbetsutskottet beslutade den 1 oktober 2019, § 281, att ge ordförande i uppdrag att,
tillsammans med HR-chefen, utarbeta ett förslag till remissvar med avsikt att avstyrka
förslaget. Redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 15 oktober 2019.
Synpunkter
Melleruds kommun anser att kommitténs förslag väsentligt och påtagligt skulle försämra
kommunens (m fl) möjligheter till strategisk kompetensförsörjning.
Av utredningsunderlaget framgår att arbetspendlingens totala längd förutses minska, samtidigt
som reslängden för pendling med kollektivtrafik förutses öka.
Melleruds kommun menar att den regionförstoring och de vidgade arbetsmarknader som
utredningen har som målsättning förutsätter en fungerande kollektivtrafik. Med hänsyn
till att kollektivtrafik saknas på många orter på landsbygden, kommer utredningens förslag, om
det skulle realiseras, att primärt gynna medelstora och större stadsregioner med en (redan) väl
utvecklad kollektivtrafik. Den ökade reduktion som föreslås för områden med bristfällig
kollektivtrafik, anser Melleruds kommun inte uppväger kostnaderna för dem som är hänvisade
till bilen som enda alternativ för arbetspendling i landsbygdsområden.
Beslutsunderlag
• https://www.regeringen.se/remisser/2019/07/remiss-av-sou-201936-skattelattnad-forarbetsresor/
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
• Arbetsutskottets beslut 2019-10-01, § 281.
• Förslag till remissvar.
• Arbetsutskottets beslut 2019-10-15, § 302.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun avstyrker i huvudsak de förslag som förs
fram i betänkande SOU 2019:36 ”Skattelättnad för arbetsresor” med motiveringen att flera av
förslagen skulle försvåra kommunens och hela näringslivets framtida kompetensförsörjning.
Därtill menar Melleruds kommun att förutsättningarna för dem på landsbygd som är hänvisade
till bilen som enda alternativ för sina pendlingsresor skulle väsentligen försämras.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas till
Finansdepartementet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN
Kommunstyrelsen

§ 195

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-10-16

sida
14

Dnr KS 2019/226

Svar på motion om förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) i
kommunen och utredning av vilka geografiska områden som kan
anses lämpliga att införa ett sådant förbud på för att eliminera
företeelsen
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att det inte är en prioriterad kommunal
fråga och att det inte finns en problematik i nuläget. Det är en komplex fråga som inte löses
genom ett kommunalt beslut.
Ej deltagande i beslut
Eva Pärsson (M) och Ludwig Mossberg (m) avstår från att delta i beslutet.
Reservationer
Ulf Rexefjord (SD) och Liselott Hassel (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag.
Sammanfattning av ärendet
Ulf Rexerjord (SD) föreslår i en motion den 24 april 2019, att kommunfullmäktige beslutar att
införa förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) i kommunen och utredning av vilka
geografiska områden som kan anses lämpliga att införa ett sådant förbud på för att eliminera
företeelsen, utredningsuppdrag.
Högsta förvaltningsdomstolen fastslog den 17 december 2018 att det inte föreligger något
hinder för kommunen att införa ett lokalt geografiskt avgränsat förbud mot passiv
penninginsamling (tiggeri). Det krävs bara ett tillägg till de lokala ordningsföreskrifterna.
Melleruds kommun har därmed befogenhet att besluta om ett förbud mot passiv
penninginsamling under förutsättningen att tillämpningsområdet är avgränsat till vissa särskilt
angivna platser där det enligt kommunens mening uppstått eller kan komma att uppstå
ordningsproblem.
Utredningen finner att frågan är ytterst politisk och att det är endast politiken som kan avgöra
vad som menas med allmän ordning, hur man värnar om lokala intressen och om ett förbud
mot passiv penninginsamling är alltför långtgående i den meningen att det lägger onödigt tvång
på allmänheten och gör obefogade inskränkningar i den enskildes frihet.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Motion.
Högsta förvaltningsdomstolens dom 2149-18.
Kartbilaga.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till svar.
Arbetsutskottets beslut 2019-10-01, § 285.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att det inte är en prioriterad kommunal
fråga och att det inte finns en problematik i nuläget. Det är en komplex fråga som inte löses
genom ett kommunalt beslut.
Ulf Rexefjord (SD): Kommunfullmäktige bifaller motion om förbud mot passiv insamling av
pengar (tiggeri) i kommunen och utredning av vilka geografiska områden som kan anses
lämpliga att införa ett sådant förbud på för att eliminera företeelsen .
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen avslår motionen.
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Dnr KS 2018/750

Svar på medborgarförslag om seniorkort i hela regionen för
pensionärer över 65 år
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslag om seniorkort i hela regionen för pensionärer
över 65 med hänvisning till att ett regionen-runt-kort för seniorer inte idag existerar samt
att införandet av ett sådant kort skulle medföra betydande kostnader.
Sammanfattning av ärendet
Claes Sandström har lämnat in ett Medborgarförslag till kommunen om ett seniorkort för
kollektivtrafik i hela regionen. Seniorkortet ska antingen vara fullt eller delvis subventionerad
av kommunen.
De flesta kommunerna i Västra Götaland erbjuder seniorkort till sina äldre invånare. Med
seniorkortet kan du resa kostnadsfritt med kollektivtrafiken i den kommun du är folkbokförd.
Detta seniorkort är dock inte ett regionen-runt-kort.
Utredningen finner att medborgarförslag om seniorkort i hela regionen för pensionärer över 65
år bör avslås.
Beslutsunderlag
• Medborgarförslag om seniorkort i hela regionen för pensionärer över 65 år.
• Kommunstyrelseförvaltningens förslag till svar.
• Arbetsutskottets beslut 2019-10-01, § 287.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslag om seniorkort i hela regionen för pensionärer
över 65 med hänvisning till att ett regionen-runt-kort för seniorer inte idag existerar samt
att införandet av ett sådant kort skulle medföra betydande kostnader.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas till
Claes Sandström
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Dnr KS 2018/496

Ansökan om driftbidrag till Kroppefjälls IF:s judosektion
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Kroppefjälls IF:s judosektion 45 tkr för 2019 i driftbidrag.
Sammanfattning av ärendet
Kroppefjälls IF judosektion har ansökt om 60 tkr driftbidrag till judosektionen.
Beslutsunderlag
• Ansökan om driftbidrag till Kroppefjälls IF:s judosektion.
• Kommunstyrelseförvaltningens förslag till svar.
• Arbetsutskottets beslut 2019-10-01, § 291.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Kroppefjälls IF:s judosektion 45 tkr för 2019 i driftbidrag.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas till
Kroppefjälls IF judosektion
Processledaren
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen
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Dnr KS 2019/109

Svar på motion om en långsiktig lösning på förskolan
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med hänvisning till det underlag som
tagits fram i samband med ärendeberedningen.
Reservationer
Michael Melby (S), Marianne Sand Wallin (S) och Thomas Hagman (S) reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Michael Melby (S) och Marianne Sand Wallin (S) föreslog i en motion den 27 februari 2019
att kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun tillsätter en utredning med uppgift att
föreslå och kostnadsberäkna åtgärder för att långsiktigt lösa förskolesituationen i Mellerud,
både vad det gäller lokaler och personal, på ett sådant sätt att kommunen kan erbjuda plats
på önskad ort inom den tidsram som skollagen anger.
Arbetsutskottet beslutade den 12 mars 2019 att ge kommunchefen och kultur- och
utbildningschefen i uppdrag att utreda motionen och lämna förslag till svar.
Arbetsutskottet beslutade den 10 september 2019, § 262, att återremittera ärendet och
ge kommunchefen i uppdrag att ta fram en samlad bild över vilka beslut som tagits i
kultur- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen när det gäller planer för framtida
förskoleutbyggnad m.m.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Motion från Michael Melby (S) och Marianne Sand Wallin (S)
Arbetsutskottets beslut 2019-03-12, § 70.
Arbetsutskottets beslut 2019-09-10, § 262.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till motionssvar.
Arbetsutskottets beslut 2019-10-01, § 266.

Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Pärsson (M) och Daniel Jensen (KD): Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen
besvarad med hänvisning till det underlag som tagits fram i samband med ärendeberedningen.
Michael Melby (S) och Ulf Rexefjord (SD): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att
1. tillsätta en utredningsgrupp bestående av skolsamordnare (som är sammankallande),
handläggare från Tillväxtenheten samt fastighetschef.
2. en delredovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottet i april 2020.
3. gruppens förslag till långsiktig förskoleplan redovisas till kultur och utbildningsnämnden
senast oktober 2020. Delredovisning i april 2020 till arbetsutskottet.
4. kommunfullmäktige därefter antar förskoleplanen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-10-16

Kommunstyrelsen

sida
19

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen anser motionen
besvarad.
Omröstning begärs
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång
Ja-röst till Michael Melbys m.fl. förslag.
Nej-röst till Eva Pärssons m.fl. förslag.
Omröstningsresultat
Med fem ja-röster för Melbys förslag och sex nej-röster för Pärssons förslag beslutar
kommunstyrelsen anse motionen besvarad.
Omröstningslista
Ordinarie ledamöter
Peter Ljungdahl
Daniel Jensen
Sofia Larsson
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

Ja

Ludwig Mossberg
X
X
X
X
X
5
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Dnr KS 2019/217

Ansökan om drift- och hyresbidrag till PRO Mellerud
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avslår ansökan om drift- och hyresbidrag från föreningen PRO Mellerud.
Reservationer
Marianne Sand Wallin (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
PRO Mellerud har den 29 mars 2019 lämnat in en ansökan om drift- och hyresbidrag till
Melleruds kommun. Ansökan avser kostnaden för föreningens hyra av lokal, medlemslokal
samt el och bredband.
Tillämpliga regler för föreningsstöd inom KS område återfinns i den kommunala
författningssamlingen (KS § 148, 2014-11-05). Av reglerna framgår att

”Föreningen kan få bidrag till hyra alternativ drift av egna lokaler där det kontinuerligt bedrivs
verksamhet för barn och ungdom. För handikapporganisationer gäller att föreningen kan få
bidrag för lokaler där det kontinuerligt bedrivs verksamhet. Även hembygdsgårdar är
berättigade till detta stöd. Rena kansli- eller kontorslokaler är inte berättigade till bidrag.”
Då ansökan inte uppfyller kriterierna för stöd till föreningslokaler bör ansökan avslås.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Ansökan med kompletterande underlag
Regler för föreningsstöd inom KS område, KS § 148, 2014-11-05.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till svar.
Arbetsutskottets beslut 2019-10-01, § 283.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen avslår ansökan om drift- och hyresbidrag från föreningen PRO Mellerud.
Marianne Sand Wallin (S): Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att utreda
om bidrag kan ges till föreningen med hänvisning till deras verksamhet med äldre.
Beslutsgång 1
Ordföranden frågar på om ärendet ska avgöras vid dagen sammanträde eller om ärendet ska
återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet vid dagens
sammanträde.
Beslutsgång 2
Ordförande frågar därefter på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller
detta.
Beslutet skickas till
PRO Mellerud
Medborgarkontorets samhällsvägledare
Justerandes sign
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Dnr KS 2019/459

Risk- och sårbarhetsanalys 2019 för Melleruds kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. upphäva Risk- och sårbarhetsanalys för Melleruds kommun 2017 (KF § 15, 2017-02-22)
2. godkänna Risk- och sårbarhetsanalys för Melleruds kommun samt rapportera denna till
Länsstyrelsen i Västra Götaland.
Sammanfattning av ärendet
Kommuner ska analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen
och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet skall
värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys.
I arbetet med att genomföra uppgiften ska kommunen följa Myndigheten för samhällsskydd och
beredskaps föreskrifter om kommuners risk- och sårbarhetsanalyser.
Enligt Reglemente för krisberedskapsarbete i Melleruds kommun (KF 2016-10-26, § 123) ska
kommunfullmäktige för varje mandatperiod fastställa en risk- och sårbarhetsanalys enligt lagen
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap.
Beslutsunderlag
• Förslag till risk- och sårbarhetsanalys för Melleruds kommun (arbetsmaterial).
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
• Arbetsutskottets beslut 2019-10-01, § 284.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att
1. upphäva Risk- och sårbarhetsanalys för Melleruds kommun 2017 (KF § 15, 2017-02-22)
2. godkänna Risk- och sårbarhetsanalys för Melleruds kommun samt rapportera denna till
Länsstyrelsen i Västra Götaland.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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Dnr KS 2019/459

Återkallande av färdtjänsttillstånd
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar återkalla beslut om färdtjänsttillstånd.
Sammanfattning av ärendet
I samband med att en färdtjänstansökan inkom den 18 november 2018 framkom information
om att den ansökande skulle folkbokföra sig i Melleruds kommun veckan därpå.
Ansökan om färdtjänst beviljades den 22 november 2018. I maj 2019 inkommer det uppgifter
om att personen som tillståndet avser inte har folkbokfört sig i kommunen.
I kommunens färdtjänstregler och tillämpningsföreskrifter (KF § 16, 2013-03-20) framgår att

”Färdtjänst kan beviljas till folkbokförda personer i Fyrbodalsområdet (Bengtsfors, Dals Ed,
Färgelanda, Mellerud, Åmål) och enligt Färdtjänstlagens definitioner §§ 6–9 och med
funktionshinder bestående i minst 6 månader. Färdtjänsttillstånd beviljas för högst 2 år.”
Då personen inte uppfyller kriterierna för ett färdtjänsttillstånd behöver färdtjänsttillståndet
återkallas.
Beslutsunderlag
• Färdtjänstregler och tillämpningsföreskrifter KF § 16, 2013-03-20
• Lag (1997:736) om färdtjänst
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen beslutar återkalla beslut om färdtjänsttillstånd.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas till
Medborgarkontorets färdtjänsthandläggare
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Dnr KS 2019/445

Överenskommelse om samverkan för utveckling av Dalslands kanal
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta Överenskommelse om samverkan för utveckling av
Dalslands kanal enligt Västra Götalandsregionens förslag.
Sammanfattning av ärendet
Västra Götalandsregionen har den 9 september 2019 översänt förslag till Överenskommelse om
samverkan för utveckling av Dalslands kanal för berörda kommuners ställningstagande och
beslut senast den 30 november 2019.

Under 2018 genomförde konsultbolaget Ekan Management AB på beställning av Västra
Götalandsregionen och Region Värmland en analys av Dalslands kanal. Syftet med analysen var
att ta fram ett allsidigt underlag samt konkreta handlingsalternativ som kan ligga till grund för
ställningstaganden om kanalens framtida drift och verksamhet.
Analysens slutsatser och rekommendationer har diskuterats bland stiftarna under våren 2019
och bl.a. resulterat i ett utkast till överenskommelse . Genom överenskommelsen vill parterna
uttrycka sin gemensamma ambition att säkra Dalslands kanals framtid genom satsningar på
kanalens infrastruktur, utveckling av verksamheten och på besöksnäringen.
Beslutsunderlag
• Missiv med förslag till Överenskommelse om samverkan för utveckling av Dalslands kanal.
• Arbetsutskottets beslut 2019-10-01, § 268.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att anta Överenskommelse om samverkan för utveckling av
Dalslands kanal enligt Västra Götalandsregionens förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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Dnr KS 2019/452

Ansökan om kommunalt anslag till Stiftelsen Laxfond Vänern
verksamhet för 2020-2022
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. Melleruds kommun beviljar bidrag till stiftelsen Laxfond Vänern med 45 tkr för år 2020.
2. kommunen förutsätter en dialog med projektägaren och stiftelsen Laxfond Vänern
om finansieringen av år 2021-2022.
3. finansiering sker inom kommunstyrelsens förfogandeansvar.
Sammanfattning av ärendet
Stiftelsen Laxfond för Vänern har den 12 september 2019 ansökt om ett kommunalt tre-årigt
bidrag från Melleruds kommun på 45 tkr/år.
Stiftelsen Laxfond för Vänerns ändamål är bl.a. att verka för att Vänerns lax – och
öringstammar bevaras och reproduceras i god naturlig miljö, samt att sportfisket utvecklas i
Vänern, till gagn för turism, etablering, företagande och rekreation. Detta sker bl.a. genom att
Laxfonden anskaffar och utsätter högkvalitativ lax och öring av Vänerursprung.
För att finna ett system för en uthållig finansiering, till hållbara nivåer, har Laxfonden startat ett
projekt inom Leader-programmet. Syftet med projektet är att etablera ett system för
frivilligavgifter från brukare och andra intressenter till laxfisket i Vänern.
Under tiden detta system etableras, behöver Laxfonden vända sig till stiftarna, för att erhålla en
grundplåt som är säkerställd över viss tid.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Ansökan om kommunalt anslag från Stiftelsen Laxfond Vänern.
Fördelningsförslag.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2019-10-01, § 267.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen beslutar att
1. Melleruds kommun beviljar bidrag till stiftelsen Laxfond Vänern med 45 tkr för år 2020.
2. kommunen förutsätter en dialog med projektägaren och stiftelsen Laxfond Vänern
om finansieringen av år 2021-2022.
3. finansiering sker inom kommunstyrelsens förfogandeansvar.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas till
Stiftelsen Laxfond för Vänern
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen
Justerandes sign
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§ 204

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

Inlämnad av Dnr

Motion om att det ska bli
Anette Levin
avgiftsfritt att lämna sopor (L)
för privatpersoner vid
Hunnebyns återvinningscentral samt att öppettiderna ses över för
ökad tillgänglighet

Inkom

KS 2017/464

Motion om att uppföra en Anette Levin
fast scen vid parken P D
(L)
Lundgrensgatan/Bergsgatan

KS 2017/465

Motion om att ingen
Roland
enhetschef inom Melleruds Björndahl
kommun ska ha ansvar för (M)
fler än 25 medarbetare

KS 2017/733

Beslutat
Uppdrag till
redovisningdatum

2017-08-15 2017-12-19

Samhällsbyggnadschefen

2017-08-15 2017-12-19

Samhällsbyggnadschefen

2017-12-20 2018-02-20

Kommunchefen

Daniel Jensen KS 2018/47
(KD)

2018-01-25 Delredovisning Kommun2018-06-19
chefen
Förslag KSAU
15/10 2019

Motion om plan för
utvecklingen av lek- och
aktivitetsplatser

Daniel Jensen KS 2018/125
(KD)

2018-02-20 2018-11-20

Samhällsbyggnadschefen

Motion om extra kärl för
trädgårdsavfall under
sommarmånaderna

Roland
Björndahl
(M)

2018-05-15 2018-11-20

Samhällsbyggnadschefen

Motion om att bygga ut
Sparbanksalongen på
Kulturbruket på Dal
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Beslutat
Uppdrag till
redovisningdatum

Motion om att öka
Tony
säkerheten för tågresenärer Johansson
på stationsområdet i
(MP)
Mellerud

KS 2018/348

Process2018-05-18 2018-11-06
Förslag KSAU ledaren
15/10 2019

Motion om motionsslinga
med hinderbana i
Sunnanåskogen

KS 2018/383

2018-06-07 2018-11-20

Samhällsbyggnadschefen

KS 2018/519

2018-08-27 Maj 2019

Samhällsbyggnadschefen

Roland
Björndahl
(M)

Motion om att utreda
Jörgen
möjligheterna att inrätta/ Eriksson
bygga ett säkert och tryggt (KIM)
sätt att ta sig över E45 och
Rv 166
Motion om en långsiktig
lösning på förskolan

Michael Melby
KS 2019/109
och Marianne
Sand Wallin
(S)

Motion om att köpa konst
från i kommunen
verksamma konstnärer

Lars Nilsson
(S)

2019-02-26

2019-09-10
Förslag KS
16/10 2019

Kommunchefen och
kultur- och
utbildningschef

KS 2019/145

2019-03-15 2019-10-15

Kommunchefen

Motion om förbud mot
Ulf Rexefjord KS 2019/226
passiv insamling av pengar (SD)
(tiggeri) i kommunen och
utredning av vilka
geografiska områden
som kan anses lämpliga att
införa ett sådant förbud på
för att eliminera
företeelsen.

2019-04-17 2019-06-25
Förslag KS
16/10 2019

Processledaren

Kommunchefen

Motion om seniorkort

Thomas
Hagman
(S)

KS 2019/303

2019-05-28 2019-10-01

Motion om utbildning av
politiker och anställda i
Mellerud i frågor gällande
mänskliga rättigheter

Pål
Magnussen
(V)

KS 2019/396

2019-07-19 Februari 2020 Kommunchefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-10-16

Beslutsunderlag
• Arbetsutskottets beslut 2019-10-01, § 294.
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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Kommunstyrelsen
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28

§ 205

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

Utreds av samhällsKS 2017/327 2017-06-08 byggnadsförvaltningen

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

Utreds av samhällsKS 2017/636 2017-11-10 byggnadsförvaltningen

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

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

Maria Ihrén

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

Justerandes sign

Utreds av samhällsKS 2018/170 2018-03-09 byggnadsförvaltningen
Utreds av samhällsKS 2018/213 2018-03-27 byggnadsförvaltningen

Lennart Tysse SN 2018/77

Överlämnad till
för besvarande av
2018-03-28 socialnämnden

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-10-16

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag

Inlämnad av Dnr

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

Inkom

sida
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Status

Utreds av samhällsbyggnadsförvaltKS 2018/342 2018-05-15 ningen

Utreds av samhällsLennart Norén KS 2018/355 2018-05-24 byggnadsförvaltningen

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

Utreds av samhällsbyggnadsförvaltningen

Dan Pettersson KS 2018/360 2018-05-28

Medborgarförslag om
farthinder på P D
Lundgrensgatan i Mellerud

Utreds av samhällsInger Claesson KS 2018/495 2018-08-14 byggnadsförvaltningen

Medborgarförslag om
hastighetsbegränsning i
Åsensbruk

Valentina
Berisha

Utreds av samhällsKS 2018/569 2018-09-25 byggnadsförvaltningen

Medborgarförslag om att
celebrera tidigare fullmäktigen Karl-Axel
genom namn, årtal, foto etc. Nordström
i plenisalen i Tingshuset

Utreds av
kommunKS 2018/586 2018-10-02
styrelseförvaltningen

Medborgarförslag om utökade
Carina Bladöppettider på Hunnebyns
Eriksson
återvinningscentral

Utreds av samhällsKS 2018/677 2018-11-12 byggnadsförvaltningen

Medborgarförslag om
seniorkort i hela regionen för
pensionärer över 65 år

KS 2018/750 2018-12-18

Claes
Sandström

Beslut KS 16/10

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

KS 2019/67

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

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

Justerandes sign

Utreds av samhällsbyggnadsförvalt2019-02-14
ningen

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2019-10-16

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag

Inlämnad av Dnr

Inkom

sida
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Status

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

SN 2019/98

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

Utreds av samhällsKS 2019/341 2019-06-11 byggnadsförvaltningen

Mona Skoogh

Överlämnad till
för besvarande av
2019-04-10 socialnämnden

Medborgarförslag om utegym i Lars-Göran
Sunnanå
Johansson

Utreds av samhällsKS 2019/345 2019-06-20 byggnadsförvaltningen

Medborgarförslag om
motorcrossbana i Mellerud

Utreds av samhällsKS 2019/416 2019-08-19 byggnadsförvaltningen

Jesper
Lundquist

Yvonne och
Medborgarförslag om åtgärder
Steefan
på Råggatan i Mellerud
Mårtensson

Utreds av samhällsKS 2019/443 2019-09-06 byggnadsförvaltningen

Medborgarförslag om att öka
demokratin och förståelsen
om EU

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

Marie Dahlin

Beslutsunderlag
• Arbetsutskottets beslut 2019-10-01, § 295.
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
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Sammanträdesdatum
2019-10-16
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§ 206

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

§ 6-9/2019

H - MEDBORGARKONTORET
H 27 Parkeringstillstånd
27.1 Parkeringstillstånd

§ 7/2019

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-10-16

§ 207

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.
• Finansiell rapport per 2019-08-31. Dnr KS 2019/60.
• Samordningsförbundet Vänersborg/Melleruds protokoll 2019-09-12.
• Byggnadsnämnden beslutade den 25 september 2019, § 117, att bevilja
strandskyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för övrig byggnad, förråd/växthus på fastigheten Östra Järn
1:27. Dnr 2019.223.
• Byggnadsnämnden beslutade den 25 september 2019, § 118, att bevilja
strandskyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Näs 1:26.
Dnr 2019.261.
• Byggnadsnämnden beslutade den 25 september 2019, § 119, att bevilja
strandskyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för ebostadshus på fastigheten Svankila 1:139.
Dnr 2019.261.
• Revisionsrapporten Granskning av kostnadsutvecklingen inom
kulturverksamheten.
• Finansiell rapport per 2019-09-30. Dnr KS 2019/60.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 208

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-10-16

sida
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Dnr KS 2018/557

Projekt VA Upperud, omfördelning av medel
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att omfördela investeringsmedel om 2 582 tkr från
projekt VA-ledningar till projekt VA Upperud.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Tidigare beslutad budget baserades på en grov kalkyl upprättad 2015. Den nya föeslagna
budgeten bygger på en detaljprojektering, anbud på utförande entreprenaden och offerter
på LTA-stationer och isolerlådor vilket gör att det krävs en utökning av budgeten med totalt
3 382 tkr. Detta finasieras genom att omfördela pengar från projektet VA Upperud (byte av bef.
vattenledning), som sedan man tagit bort särtaxan inte längre behöver särredovisas utan kan
inkluderas i det stora VA Upperud-projektet och dels genom ett ökat anslag
Den 1 oktober 2019 har 927 tkr upparbetats under projekterings- och tillståndsprocessen.
För den kommande utförandeentreprenaden inkom sex anbud varav det anbudet som var lägst
antogs. Anbud nummer två var 2 374 tkr dyrare. Utöver utförandeentreprenaden kommer 40
LTA-pumpstationer och en huvudpumpstationen att köpas in. Detta ger, tillsammans med
kostnader för projektledning, en kostnad på totalt 12 381 tkr
Den nya kalkylen resulterar i en kostnad på 3 381 tkr mer än i den tidigare kalkylen.
Tidigare beviljade investeringspengar är 9 000 tkr plus de i investeringsbudgeten upptagna
800 tkr för att byta ut befintlig vattenledning i Upperudsområdet.
Beslutsunderlag
• Arbetsutskottets beslut 2018-09-25, § 328.
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
• Arbetsutskottets beslut 2019-10-15, § 314.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen beslutar att omfördela investeringsmedel om 2 582 tkr från
projekt VA-ledningar till projekt VA Upperud.
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschefen
VA-chefen
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-10-16
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§ 209

Aktuella frågor
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor:
• Övergång E45 vid nya köpcentret
Ordföranden informerar om promemoria till Trafikverket för en dialog om en ny övergång
över E45 vid nya köpcentret. Samhällsbyggnadschefen och projektingenjören redovisar
kartskiss.
• Politisk dialog om framtida sträckning av E45
Ordföranden informerar om den politiska överläggning/dialog om den framtida sträckningen
av E 45 den 28 oktober 2019 som kommer att genomföras i Tingshuset i Mellerud.
• Information om funktionshinderarbetet i Tanum
Ordföranden informerar om informationsmöte den 25 oktober 2019 om Tanums kommuns
arbete med funktionshinder.
• Kommundialog Hälso- och sjukvårdsnämnden
Ordföranden informerar om att en kommundialog med HSN Norras presidie genomförs den
30 oktober 2019. Fokus kommer att ligga på ungas hälsa.
• Småkom, DANO och NÄRF på kommunfullmäktige
Ordföranden informerar om att representanter från Småkom, DANO och NÄRF kommer till
kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2019.
• Fyrbodals kommunalförbund
Ordförande informerar om kommande direktionsmöte i Melleruds den 31 oktober 2019.
• Avstämningsmlte med DVVJ
Ordförande informerar om avstämningsmöte med representanter för DVVJ den 31 okotober
2019.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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§ 210

Rapporter
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m:
• Dalslands miljö- och energiförbunds direktionsmöte
Thomas Hagman (S) rapporterar från senaste direktionsmötet den 10 oktober 2019.
• Träff med byggextreprenör
Ordförande rapporterar från träff den 7 oktober 2019 med entreprenör som är intresserad
av att bygga bostäder i kvarteret Ugglan
• Möte med kommunstyrelsernas ordföranden i Dalslandskommunerna
Ordföranden informerar från mötet den 2 oktober 2019. Nästa möte är planerat till den
6 december 2019.
• Västra Götalandsregionen – information om regionutveckling m.m.
Kommunchefen rapporterar från konferens i Borås den 4 oktober 2019.
• Workshop om miljö
Eva Pärsson (M) rapporterar från workshop om miljöfrågor som genomfördes i Färgelanda
den 13 september 2019 med deltagande av poltiker och tjänstepersoner.
• Landshövdingens möte med länets mindre kommuner
Eva Pärsson (M) rapporterar från landshövdingens möte den 18 september 2019 i Nossebro.
• Sverige demokratidag 18/10
Michael Melby (S) rapporterar från sitt och ordförandes deltagande vid 100-årsjubileumet
för Sveriges demokrati den 18 september 2019 i Stockholm.
• Globala utblickar
Daniel Jensen (KD) rapporterar från och reflekterar kring sin USA-resa.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 211

Hållbarhetsvisionens arbete - redovisning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Dalslands miljö- och energiförbunds direktion tog i november 2018 beslutet att ge
kommuncheferna och förbundschefen i uppdrag att ta fram en tidsplan för processen kring ett
kommungemensamt och långsiktigt hållbarhetsarbete under 2019, med målsättningen att ha en
sådan inriktning klar innan utgången av 2019.
Direktionen beslutade också om ett utbildningstillfälle för respektive kommunstyrelse under
början av 2019 avseende förbundets och kommunernas arbete med miljö- och energistrategiska
frågor.
Miljöstrateger tillsammans med statskonsulent från SLU redovisar resultatet från workshopen

i Färgelanda - Hållbarhetskompass Dalsland.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

