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§ 24

Aktuella frågor
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor:
• Dal Västra Värmlands Järnväg
Ordföranden informerar om pågående diskussioner med Västra Götalandsregionen. Vidare
har en tillförordnad VD tillsatts på 2 dagar/vecka som arbetar med förstudier, projekt m.m.
Diskussioner förs med styrelsen om ekonomin och verksamheten.
• Dalslands kanal AB/Dalslands Turist AB
Ordföranden informerar om att arbete pågår att ta fram en målbild för kanalens framtid och
eventuellt ett avtal som respektive kommun och regionen ska ta ställning till. Motsvarande
arbete pågår för Dalslands Turist AB.
• Fyrbodals kommunalförbund
Ordföranden informerar om kommande direktionsmöte den 13 februari 2020.
• Dalslands miljö- och energiförbund
Ordföranden informerar om kommande direktionsmöte gemensamt med nämnden
den 14 februari 2020.
• Länsstyrelsens träff för länets små kommuner
Melleruds kommun kommer att stå som värd för en träff den 27 februari 2020.
• Kommunens Facebook
Daniel Jensen (KD) efterfrågade vid kommunstyrelsens sammanträde den 15 januari 2020
vem som har ansvar för kommunens Facebooksida och vem som tar bort inlägg. Bl.a. ska
inlägg om att kommunens almanacka inte ges ut 2020 ha tagits bort. Enhetschefen för
kommunikation och säkerhet redogör för vilka regler som gäller och hur olika inlägg kan
hanteras. Enligt ansvariga har någon kommentar inte tagits bort/dolts i det aktuella
ärendet om kalendern. Daniel Jensen (KD) och Jörgen Eriksson (KIM) redogör för sin syn.
• Kommunstyrelsens sammanträde 11 mars 2020
Ordföranden informerar om att sammanträdet eventuellt kan komma att flyttas.
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 2018/498

Riktlinjer för investeringar i Melleruds kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Riktlinjer för investeringar i Melleruds kommun att
gälla från budget 2021.
Sammanfattning av ärendet
Diskussion har förts i syfte att få en bättre ordning för kommunens investeringsprocess,
framtagning av investeringsbudget, omdisponeringar, igångsättning, slutredovisning,
finansiering m.m.
Arbetsutskottet beslutade den 14 augusti 2018, § 279, att ge kommunchefen tillsammans med
ekonomichefen och samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram riktlinjer för investeringar i
Melleruds kommun.
En delredovisning lämnades den 11 juni 2019, § 186, och en workshop genomfördes därefter.
Beslutsunderlag
• Förslag till Riktlinjer för investeringar i Melleruds kommun.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
• Arbetsutskottets beslut 2020-01-14, § 1.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Riktlinjer för investeringar i Melleruds kommun att
gälla från budget 2021.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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Dnr KS 2020/72

Framtagning av årsredovisning för 2019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att årsredovisning 2019 upprättas i huvudsak baserat på
tillgänglig saldoinformation.
Sammanfattning
I början av december 2019 slutade servern, där ekonomisystemet Agresso är installerat, att
fungera. Som en konsekvens av detta försvann bokföringsdata från november 2018 och
framåt för Bengtsfors, Färgelanda, Dals-Eds och Melleruds kommuner och dess bolag samt
Dalslands miljö- och energiförbund.
För att kunna upprätta bokslut och årsredovisning för år 2019 behöver kommunernas
bokföring i någon utsträckning återskapas. Kommunstyrelsen i respektive kommun behöver
ta ställning till alternativen för återskapande.
Kommunstyrelsens ordförande, kommunchef och ekonomichef i de fyra berörda
kommunerna har träffats för att diskutera en gemensam hållning i frågan om återskapande
av bokföring. Samtliga närvarande var eniga om att ett bokslut baserat på saldoinformation
är att föredra i den nu uppkomna situationen. Den kostnad och försening det skulle innebära
att återskapa bokföring på transaktionsnivå är för hög i förhållande till nyttan.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
• Arbetsutskottets beslut 2020-02-11, § 22.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen beslutar att årsredovisning 2019 upprättas i huvudsak baserat på
tillgänglig saldoinformation.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas till
Kommunens revisorer
Ekonomichefen
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Dnr KS 2019/145

Svar på motion om att köpa konst från i kommunen verksamma
konstnärer
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Reservationer
Michaek Melby (S), Marianne Sand Wallin (S) och Thomas Hagman (S) reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Lars Nilsson (S) föreslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar att kommunen varje år
avsätter en summa, till exempel ett halvt basbelopp, för att köpa konst från i kommunen
verksamma konstnärer.
Arbetsutskottet gav den 9 april 2019, § 112, kommunchefen i uppdrag att utreda motionen
och lämna förslag till svar. Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde
den 15 oktober 2019.
Arbetsutskottet beslutade den 17 december 2019, § 397, att återremittera ärendet till
kommunchefen för fortsatt beredning enligt förd diskussion.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•

Motion.
Arbetsutskottet beslut 2019-04-09, § 112.
Offentlig miljö som konstform beslutat av kommunfullmäktige 2010, § 117
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2019-12-17, § 397.
Arbetsutskottets beslut 2020-01-14, § 18.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Michael Melby (S): Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN
Kommunstyrelsen

§ 28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-02-12

sida
7

Dnr KS 2019/640

Ansökan om medel till Konstvandring i Dalsland 2020
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. Melleruds kommun beviljar Konstvandring i Dalsland 2 tkr i bidrag för
2020 års arrangemang.
2. finansiering sker inom kommunchefens budget centralt.
Sammanfattning av ärendet
Föreningen Konstvandring i Dalsland arrangerat varje år en konstvandring under
Kristi Himmelfärdshelgen då medlemmar öppnar sina ateljéer under fyra dagar.
Det är välbesökt av dels dalslänningar men framförallt är det många turister som
åker runt i landskapet och besöker ateljéer och verkstäder.
Arrangemanget är under perioden 21-24 maj 2020 under Kristi Himmelsfärdshelgen.
Föreningen ansöker om 2 tkr från Melleruds kommun.
Beslutsunderlag
• Ansökan om bidrag från Föreningen Konstvandring i Dalsland.
• Arbetsutskottets beslut 2020-01-14, § 17.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen beslutar att
1. Melleruds kommun beviljar Konstvandring i Dalsland 2 tkr i bidrag för
2020 års arrangemang.
2. finansiering sker inom kommunchefens budget centralt.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas till
Föreningen Konstvandring i Dalsland
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN
Kommunstyrelsen

§ 29

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-02-12

sida
8

Dnr KS 2019/616

Lönepolicy för Melleruds kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. upphäva Lönepolitiska programmet för Melleruds kommun.
2. anta Lönepolicy för Melleruds kommun enligt föreliggande förslag.
3. ge HR-chefen i uppdrag att redovisa en uppföljning av den nya Lönepolicy för Melleruds
kommun vid kommunstyrelsens arbetsutskottets sammanträde i februari 2021
Sammanfattning av ärendet
Som ett led i att uppdatera de styrdokument som har sin grund i det personaladministrativa
området, i enlighet med beslut från kommunstyrelsen den 5 december 2017, § 483, har förslag
på lönepolicy tagits fram i syfte att ersätta det lönepolitiska programmet från 2006.
Som komplement till lönepolicyn och som stöd till lönesättande chefer har tagits fram följande
anvisningar:
• Lönesättning
• Löneöversynsprocessen, inkluderat mallar för: medarbetarsamtal, lönedialog och
meddelande om årets lönepåslag och ny lön
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Förslag till Lönepolicy för Melleruds kommun
Anvisning för lönesättning
Anvisning för löneöversynsprocessen
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2020-01-14, § 3.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att
1. upphäva Lönepolitiska programmet för Melleruds kommun.
2. anta Lönepolicy för Melleruds kommun enligt föreliggande förslag.
3. ge HR-chefen i uppdrag att redovisa en uppföljning av den nya Lönepolicy för Melleruds
kommun vid kommunstyrelsens arbetsutskottets sammanträde i februari 2021
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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Dnr KS 2019/541

Medlemskap i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun avstår från att ansöka om medlemskap i
Tolkförmedling Väst.
Sammanfattning av ärendet
Direktionen för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst (TFV) har beslutat att öppna upp för
nya medlemmar inom Västra Götalands län med inträde januari 2021.
Om Melleruds kommun vill ansökan om medlemskap ska det göras i form av ett kommunfullmäktigebeslut samt en ifylld ansökningsblankett. Ansökan ska vara TFV tillhanda senast
den 6 mars 2020.
Förbundets uppdrag är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk och levererar även
översättningstjänster. Idag är Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad och 38 andra
kommuner i Västra Götalands län medlemmar i TFV. Medlemskapet innebär att kommunen
inte behöver upphandla språktolk och översättningstjänster. Istället överlämnas ansvaret till
kommunalförbundet att tillgodose kommunens behov av språktolk i enlighet med
Kommunallagen.
Vid inträde i förbundet tillskjuter kommunen som ny medlem 1 krona per kommuninvånare
som andelskapital samt erlägger en administrativ engångsavgift om 25 tkr.
Arbetsutskottet gav den 26 november 2019, § 368, kommunchefen i uppdrag att bereda
ärendet inför nästa ordinarie sammanträde med arbetsutskottet.
Arbetsutskottet beslutade den 14 januari 2020, § 12, att avvakta med ansökan om medlemskap
i Tolkförmedling Väst med hänvisning till att pågående upphandling av tolkar väntas. Vidare fick
enhetschefen för kommunikation och säkerhet i uppdrag att återkomma med information om
hur pågående upphandling om tolktjänster fallit ut den 11 februari 2020.
Upphandlingsansvarig redovisar prisnivån i den genomförda gemensamma upphandling
(Färgelanda, Bengtsfors, Åmål och Mellerud).
Beslutsunderlag
• Information om förbundet, tidsplan för införandeprocessen, ansökningsformulär samt
nuvarande förbundsordning.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
• Arbetsutskottets beslut 2020-01-14, § 12.
• Arbetsutskottets beslut 2020-02-11, § 30.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun avstår från att ansöka om medlemskap i
Tolkförmedling Väst.
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Beslutsgång
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Beslutet skickas till
Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst
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Dnr KS 2018/586

Svar på medborgarförslag om att celebrera tidigare fullmäktigen
genom namn, årtal, foto etc. i plenisalen i Tingshuset
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. bifalla medborgarförslaget om att celebrera tidigare fullmäktigen genom namn på
ordförandena i kommunfullmäktige och årtal enligt delförslag nummer 2, från Melleruds
kommuns bildande och framåt. Plaketten sätts upp i lämpligt grupprum.
2. kostnaden finansieras inom kommunfullmäktiges budget.
3. samhällsbyggnadschefen ges i uppdrag att verkställa beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Karl-Axel Nordström, Mellerud, föreslår i ett medborgarförslag den 2 oktober 2018 att:
1. i Tingssalen (plenisalen) i Tingshuset celebrera tidigare fullmäktigen åren 1976 fram tills nu,
med namn, årtal och foto.
2. som alternativ namnge ordförande i kommunfullmäktige, om det inte finns utrymme för
samtliga ledamöter.
Avsikten med medborgarförslaget är att levandegöra Tingssalen (plenisalen), i samklang med
salens och grupprummens stil, inför framtida ledamöter och besökande medborgare.
Författaren av medborgarförslaget föreslår att celebrera tidigare och nuvarande verksamma
politiker då den femtonde mandatperioden startar hösten 2018.
Utredaren har varit i kontakt med kommunstyrelsens ordförande, fastighetschefen,
kommunarkivarien, ekonomichefen, enheten för digital service samt Datainspektionen för
att få klarhet i om och hur det är möjligt att uppföra foton och namnskyltar i Tingshuset.
Utredningen har kommit fram till att det är möjligt att uppföra 9 namnskyltar med årtal,
fördragsvis, i grupprummet Åklagaren i Tingshuset. Tingssalen har ljudabsorbenter på
väggarna. Installationen är möjlig förutsatt att den planeras med framförhållning.
Beslutsunderlag
• Medborgarförslag från Karl-Axel Nordström.
• Dataskyddförordningen (GDPR) - https://www.datainspektionen.se/lagar-regler/dataskyddsforordningen/dataskyddsforordningen---fulltext/
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
• Arbetsutskottets beslut 2020-01-14, § 11.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen beslutar att
1. bifalla medborgarförslaget om att celebrera tidigare fullmäktigen genom namn på
ordförandena i kommunfullmäktige och årtal enligt delförslag nummer 2, från Melleruds
kommuns bildande och framåt. Plaketten sätts upp i lämpligt grupprum.
2. kostnaden finansieras inom kommunfullmäktiges budget.
3. samhällsbyggnadschefen ges i uppdrag att verkställa beslutet.
Justerandes sign
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Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas till
Karl-Axel Nordström
Samhällsbyggnadschefen
Enhetschefen Fjärrvärme/fastighet
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen
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Dnr KS 2020/41

Årlig uppföljning av kommunernas krisberedskapsarbete 2019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslut att
1. godkänna föreliggande redovisning.
2. årlig redovisning av LEH 2019 ska avges som rapport till Länsstyrelsen i Västra Götaland.
Sammanfattning av ärendet
Kommunerna ska genomföra en årlig rapportering av krisberedskapsarbetet till Länsstyrelsen.
Enligt Reglemente för krisberedskapsarbete i Melleruds kommun (KF 2019-12-18, § 175) svarar
kommunstyrelsen för denna uppföljning och rapportering.
Beslutsunderlag
• Årlig uppföljning av LEH för 2019 avseende Melleruds kommun (redovisning vid
sammanträdet).
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
• Arbetsutskottets beslut 2020-02-11, § 31.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen beslut att
1. godkänna föreliggande redovisning.
2. årlig redovisning av LEH 2019 ska avges som rapport till Länsstyrelsen i Västra Götaland.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen Västra Götaland
Enhetschefen Kommunikation och säkerhet

Justerandes sign
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Dnr KS 2019/595

Investeringsmedel för interna kommunikationsnätet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att omfördela 800 tkr i investeringsbudget för 2020 från Projekt
Snickargatan, breddning (8429) till kommunstyrelseförvaltningens projekt Byte av utrustning för
kommunens interna kommunikationsnät.
Sammanfattning av ärendet
Kommunens centralenhet för styrning av kommunens förvaltningsnät har börjat bli instabil och
skapa risk för oplanerade produktionsbortfall ute i verksamheterna.
Enheten för Digital service (EDS) bedömer att bytet av enheten behöver tidigareläggs för att
undvika onödiga kostnader. Därför önskar EDS få 800 tkr i investeringsmedel för att omgående
påbörja ett byte.
Arbetsutskottet beslutade den 17 december 2019, § 381, att återremittera ärendet för en
komplettering med hur en omfördelning av investeringsmedel ska ske.
Enheten för Digital Service och samhällsbyggnadsförvaltningen har fört en dialog och kommit
fram till att deras projekt Snickargatan, breddning (8429) kommer ge ett överskott. Vi kan
därifrån omfördela 800 tkr i investeringsmedel till kommunstyrelseförvaltningen för att kunna
tidigarelägga byte av utrustning för kommunens interna kommunikationsnät.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Kostnadskalkyl.
Arbetsutskottets beslut 2019-12-17, § 381.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-17.
Arbetsutskottets beslut 2020-02-11, § 27.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen beslutar att omfördela 800 tkr i investeringsbudget för 2020 från Projekt
Snickargatan, breddning (8429) till kommunstyrelseförvaltningens projekt Byte av utrustning för
kommunens interna kommunikationsnät.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas till
Enhetschefen Digital service
Samhällsbyggnadschefen
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN
Kommunstyrelsen

§ 34

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-02-12

sida
15

Dnr KS 2020/47

Köp av mark – del av fastigheten Västerråda 2:15
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ger samhällbyggnadschefen i uppdrag att köpa del av fastigheten
Västerråda 2:15 (198 kvadratmeter) för 47 520 kronor.
Sammanfattning av ärendet
Fastigheten Västerråda 2:15 är en privatägd fastighet, där ett skifte av fastigheten är beläget
vid och längsmed E45 vid norra rondellen. Skiftet vid E45 ligger delvis inom kvartersmark enligt
gällande detaljplan på E45 östra sida. Enligt antaget gestaltningsprogram för östra sidan av E45
ska det längs med vägen anläggas ett grönområde. För att genomföra det behöver kommunen
köpa cirka 198 kvadratmeter av Västerråda 2:15. Markköpet görs för att åstadkomma en bättre
fastighetsindelning i området med en tydligare ansvarsfördelning.
2018 förvärvade Melleruds kommun en del av Västerråda 2:15 längs E45:ans västra sida.
Lantmäteriet gjorde då en värdering av kvartersmarken och fick då 240 kr/kvm. Handläggande
tjänsteman bedömer att Lantmäteriets tidigare värderingen är applicerbar även i detta fall.
Kontakt har tagit med ägarna av Västerråda 2:15 och de delar den uppfattningen.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Förslag på köpeavtal
Karta
Tjänsteskrivelse
Arbetsutskottets beslut 2020-02-11, § 26.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen ger samhällbyggnadschefen i uppdrag att köpa del av fastigheten
Västerråda 2:15 (198 kvadratmeter) för 47 520 kronor.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschefen
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN
Kommunstyrelsen

§ 35

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-02-12

sida
16

Dnr KS 2019/214

Projekt Förskola Tornet 2, omfördelning av medel
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att omfördela 225 tkr till projekt Förskola Tornet 2 (8435) från
• projekt Snickargatan, breddning (8429)
• projekt Skolmöbler 2016 (8272)

110 tkr
115 tkr

Sammanfattning av ärendet
Projektet Förskola Tornet 2 har ingen egen budget för inredning av hall, skötrum och kök. Det
har också uppkommit ökade kostnader för iordningställande av utemiljö, bland annat deponi av
stubbar, dränering av tomt och utökad yta för lek.
På grund av ovanstående tillkommande kostnader behövs ytterligare medel om 225 tkr tillföras
projekt Förskola Tornet 2 (8435).
Beslutsunderlag
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
• Arbetsutskottets beslut 2020-02-11, § 34.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen beslutar att omfördela 225 tkr till projekt Förskola Tornet 2 (8435) från
• projekt Snickargatan, breddning (8429)
• projekt Skolmöbler 2016 (8272)

110 tkr
115 tkr

Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschefen
Enhetschef Fjärrvärme/fastighet
Projektingenjören
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-02-12

sida
17

§ 36

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:
C - EKONOMIADMINISTRATIVA ÄRENDEN
C 17 Upphandlingar
17.3 Upphandling av förvaltningsövergripande varor och tjänster
samt ramavtal

§ 1/2020

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

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-02-12

sida
18

§ 37

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 2019-12-31. Dnr KS 2019/60.
• Arbetsmiljöverkets beslut 2020-01-21 om att upphäva förbud att bedriva verksamhet i
Hemvården Centrums lokaler på P D Lundgrensgatan 10 i Mellerud. Dnr KS 2019/301.
• Socialnämndens beslut 2020-01-30 om Ängenäs särskilda boende.
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

MELLERUDS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-02-12

sida
19

§ 38

Rapporter
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m. :
• POLSAM
Michael Melby (S) och Eva Pärsson (M) rapporterar från senaste POLSAM-mötet.
• Västtrafik
Ordföranden rapporterar om möte med Västtrafik om information om störningar m.m.
• Trafikverket
Ordföranden rapporterat om dialog med Trafikverket om trafiksäkerhet, belysningar m.m.
på E45 vid köpcentret.
• Näringslivsstrategi
Ordföranden rapporterar om genomförda och planerade träffar om framtagande av
en näringslivsstrategi för Melleruds kommun.
• Coop-fastigheten
Ordföranden rapporterar om vad Coop har för planer för den gamla affärsfastigheten
vid Köpmantorget.
• Systembolaget
Ordföranden rapporterar om kontakter med företrädare för Systembolaget om eventuell
flytt av verksamheten till köpcentret. Det finns inga sådana planer för närvarande.
• Budget 2021
Michael Melby (S) rapporterar från presidiedialogen som genomfördes den 6 februari 2020.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-02-12

sida
20

§ 39

Information om Arbetsmiljöverkets tillsyn av arbetsmiljön inom
Socialförvaltningen - Vård och omsorg
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsmiljöverket har den 28 augusti 2018 besökt Melleruds kommun och inspekterat
arbetsmiljöarbetet. Före denna inspektion har de inspekterat Fagerlidshemmet,
Skållerudshemmet och Hemvård Centrum. De brister Arbetsmiljöverket identifierade där
har redovisats i respektive ärende. I det här inspektionsmeddelandet redovisar verket de
förbättringsområden som de har identifierat och som är gemensamma och de krav som ställs.
Arbetsmiljöverket har den 28 januari 2020 meddelat att de överväger att besluta om ett
föreläggande mot kommunen, med de krav och tidpunkter som redovisas i underrättelsen.
Om de beslutar om ett föreläggande kan de också besluta om ett vitesbelopp, som kommunen
kan bli tvungna att betala om den inte uppfyller de krav de ställer.
Kommunen har fått möjlighet att lämna synpunkter på kraven Arbetsmiljöverket överväger att
ställa, och tidpunkterna för när kraven ska vara uppfyllda.
HR-chefen lämnar en rapport.
Beslutsunderlag
• Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande 2018-09-13.
• Arbetsmiljöverkets underrättelse 2020-01-28.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

