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§ 55 Dnr KS 2018/617.041 
 
Taxor och avgifter för kultur- och utbildningsnämndens 
verksamhet 2019 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxor och avgifter för nämndens 
verksamhetsområde 2019 enligt förslag.  
 
Sammanfattning av ärendet  

Kultur- och utbildningsnämnden beslutade om taxor och avgifter för verksamheten 
på sammanträdet 2018-10-24.  

Arbetsutskottet beslutade den 6 november 2018, § 414, att ge kultur- och 
utbildningschefen i uppdrag att ta fram ett förslag på justering av musikskole-
avgifterna samt en ekonomisk konsekvensanalys enligt förd diskussion.  

Införandet av en avgiftsfri verksamhet i Kulturskolan innebär ett beräknat 
intäktsbortfall för kultur- och utbildningsförvaltningen på 325 tkr/år. Om en 
ramökning för nämnden inte beviljas innebär detta att nämndens obligatoriska 
verksamheter kommer att påverkas ekonomiskt negativt.  

Kommunfullmäktige återemitterade ärendet till Kultur- och utbildningsnämnden  
vid sammanträdet den 21 november 2018.  

Arbetsutskottet beslutade den 12 mars 2019, § 62, att ge kultur- och utbildnings-
chefen i uppdrag att utreda försäljning av kaffe/the/kaka på biblioteket. 
 
Beslutsunderlag  

• Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-21, § 139. 
• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2019-02-27, § 14. 
• Förslag på taxor och avgifter för kultur- och utbildningsnämndens verksamhet 

2019.  
• Arbetsutskottets beslut 2019-03-12, § 62. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt 
följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxor och avgifter för nämndens 
verksamhetsområde 2019 enligt förslag.  
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 56 Dnr KS 2019/118.002 
 
Bemyndigande att utfärda anvisningar på bank- och 
checkräkning för kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, med ändring av beslut den 13 februari 2019,  
§ 38, att bemyndiga följande personer att två i förening utfärda  
anvisningar på kommunens bank- och checkräkningar: 

Kommunchef Sophia Wikström   
Ekonomichef Björn Lindquist 
Controller Therese Israelsson  
Ekonom Emma Lindquist 
Ekonom Elin Holm 
Ekonom Lillemor Aronsson t.o.m. 2019-03-30  
Ekonom Andrietta Pettersson 
Ekonomiassistent Jannice Krave  
 
Sammanfattning av ärendet 

På grund av att en ekonom slutar så finns det behov av att se över vilka som två  
i förening ska ha rätt att utfärda anvisningar hos kommunstyrelseförvaltningen och 
kommunstyrelsen behöver därför fatta ett nytt beslut. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2019-03-12, § 69. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt 
följande: 
Kommunstyrelsen beslutar, med ändring av beslut den 13 februari 2019,  
§ 38, att bemyndiga föreslagna personer att två i förening utfärda  
anvisningar på kommunens bank- och checkräkningar. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Samtliga utsedda 
Dalslands Sparbank 
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§ 57 Dnr KS 2019/108.002 
 
Bemyndigande att utfärda anvisningar på bank- och 
checkräkning för socialnämnden 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge följande personer bemyndigande att utfärda 
anvisningar på bank- och checkräkning samt uttagsrätt på bankkonto 8234-7  
3512 3363: 

Socialchef Malin Johansson  
Sektorchef IFO Christian Calone 
Socialsekreterare Ingela Pettersson 
Socialsekreterare Anna-Karin Sandberg 
Socialsekreterare Inga-Lena Andersson 
Handläggare Niclas Nilsson 
Handläggare Helena Sundström 
Handläggare Maritha Johansson 
Enhetschef Camilla Björk Karlsson 
Enhetschef Johanna Bavington 
Socialsekreterare Cajsa Lindberg 
Socialsekreterare Sara Brännstedt 
 
Sammanfattning av ärendet 

På grund av personalförändringar inom individ- och familjeomsorgsenheten behöver 
nytt beslut tas vad gäller bemyndigande att utfärda anvisningar på bank- och 
checkräkning samt uttagsrätt på konto. 
 
Beslutsunderlag 

• Socialnämndens beslut 2019-02-20, § 19. 
• Arbetsutskottets beslut 2019-03-12, § 64. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt 
följande: 
Kommunstyrelsen beslutar att ge föreslagna personer bemyndigande att utfärda 
anvisningar på bank- och checkräkning samt uttagsrätt på bankkonto 8234-7  
3512 3363. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Samtliga utsedda 
Dalslands Sparbank 
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§ 58 Dnr KS 2017/142.814 
 
Svar på motion om det rörliga friluftslivet  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige anser motionen som besvarad med hänvisning till frilufts-
utvecklarens uppdrag och utredningsuppdraget om utveckling av det rörliga 
friluftslivet på och i anslutning till Vita Sannar och närområdet till Sunnanå. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Roland Björndahl (M) föreslog i en motion den 11 mars 2017 att kommun-
fullmäktige beslutar att 

1. Vandringsstigar rustas upp och utvecklas. 

2. Nya grillplatser skapas och befintliga rustas upp. 

3. Motionsslingan vid Vita Sannar återställs med skyltar och redskap. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav i uppdrag till tf. kommunchef att ta fram vilka 
tillstånd som krävs för att genomföra en utveckling av det rörliga friluftslivet på och 
i anslutning till Vita Sannar och närområdet till Sunnanå. Utredningen ska även 
innehålla en kostnadskalkyl för projektet. Uppdraget har nu övergått till ordinarie 
kommunchef. 

Det finns tre kommunala naturreservat med tillhörande skötselplaner. 

November 2018 beslutade fullmäktige köpa fastigheten Bråna Sjöskog i Melleruds 
kommun. Genom förvärvet beskrivs bland annat fastighetens motionsspår och 
strövstigar vara enklare att underhålla och utveckla. 

Kommunens friluftsutvecklare ska utarbeta ett förslag till friluftsutvecklingsplan för 
Melleruds kommun till politiken. 

Beslutsunderlag 
• Motion  
• Arbetsutskottets beslut 2017-04-04, § 140. 
• Arbetsutskottets beslut 2018-01-09, § 15. (Utveckling av det rörliga friluftslivet 

på och i anslutning till Vita Sannar och närområdet till Sunnanå. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, KS 2017/466.) 

• Kommunstyrelseförvaltningens förslag till motionssvar. 
• Arbetsutskottets beslut 2019-02-12, § 19. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt 
följande: 
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Kommunfullmäktige anser motionen som besvarad med hänvisning till frilufts-
utvecklarens uppdrag och utredningsuppdraget om utveckling av det rörliga 
friluftslivet på och i anslutning till Vita Sannar och närområdet till Sunnanå. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 59  
   
Aktuella frågor 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) 
Ordföranden redogör för Regionutvecklingsnämndens (RUN) pågående 
utredning angående eventuell medfinansiering av DVVJ:s verksamhet. 

• Möte med  
Ordföranden informerar om kommande möte den 4 april 2019 med 
centrumhandelns företrädare och fastighetsägare i centrum till möten för  
att diskutera hur centrum kan utvecklas. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

 
  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsen 2019-03-13 9
  
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 60 Dnr KS 2019/36.052 
 
Förlängning av avtal angående omhändertagande av 
hushållsavfall  
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. bifalla begäran om förlängning av avtal mellan Melleruds kommun och  
Ragn-Sells AB angående omhändertagande av hushållsavfall till och med  
den 30 september 2020.  

2. ge kommunchefen i uppdrag att underteckna avtalet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Pågående avtal mellan Melleruds kommun och Ragn-Sells AB för mottagning och 
omhändertagande av hushållsavfall löper ut den 30 september 2019. Avtalet 
omfattar mottagning av lättnedbrytbart biologiskt avfall och brännbart avfall,  
dock ej brännbart grovavfall. Fraktionerna avlämnas sorterat.   

Ny gemensam upphandling med kommunerna Bengtsfors, Dals Ed och Färgelanda 
om hämtning av hushållsavfall, slamsugning, transport och omhändertagande av 
grovavfall samt omhändertagande av farligt avfall pågår. För att komma i fas med 
även mottagning av hushållsavfallet så önskar samhällsbyggnadsförvaltningen 
förlänga avtalet med Ragn-Sells AB till den 30 september 2020. 

Enhetschefen förråd/renhållning och driftledaren informerar om pågående arbete 
kring upphandling av renhållningstjänster. 
 
Beslutsunderlag 

• Nuvarande avtal mellan Melleruds kommun och Ragn-Sells AB. 
• Förslag till förlängning av avtal. 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2019-02-12, § 20. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt 
följande: 
Kommunstyrelsen beslutar att  

1. bifalla begäran om förlängning av avtal mellan Melleruds kommun och  
Ragn-Sells AB angående omhändertagande av hushållsavfall till och med  
den 30 september 2020.  

2. ge kommunchefen i uppdrag att underteckna avtalet. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Enhetschefen förråd/renhållning 
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§ 61 Dnr KS 2019/48.042 
 
Bokslut för AB Melleruds Bostäder 2018 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Det kommunala fastighetsbolaget AB Melleruds Bostäder har en marknadsandel  
på drygt 50% av det totala antalet hyresrätter i kommunen.  

AB Melleruds Bostäder visar ett överskott på 3,2 Mnkr för 2018. 
 
Beslutsunderlag 

• Bokslut för Melleruds Bostäder AB 2018. 
• AB Melleruds Bostäders styrelses beslut 2019-01-31, § 5.  
• Arbetsutskottets beslut 2019-02-12, § 21.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt 
följande: 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

AB Melleruds Bostäder 
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§ 62 Dnr KS 2019/49.042  
 
Årsredovisning för koncernen Melleruds kommun 2018 
 
Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktiges revisorer.  

2. överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Melleruds kommuns resultat 2018, skillnaden mellan intäkter och kostnader, blev 
ett överskott på 5,7 Mnkr. Tillsammans med bolagen redovisas ett koncernresultat 
på 9,8 Mnkr. Kommunfullmäktiges uppdrag till styrelse och nämnder enligt 
fastställd budget var 0,7 Mnkr. 

I den sammanställda redovisningen ingår Melleruds Bostäder AB till 100 procent 
och Dalslands miljö- och energiförbund med 30 procent. 
 
Beslutsunderlag 

• Årsredovisning för koncernen Melleruds kommun 2018. 
• Arbetsutskottets beslut 2019-02-26, § 34. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt 
följande: 
Kommunstyrelsen beslutar att  

1. överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktiges revisorer.  

2. överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Kommunens revisorer 
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§ 63 Dnr KS 2019/49.042   
 
Disponering av över- och underskott 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att inte förslå några tilläggsbudgetar av över-  
eller underskott. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Efter genomförd bokslutsdialog har eventuella förslag på disponering  
av över- och underskott diskuterats. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2019-03-08, § 60. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunstyrelsen beslutar att inte förslå några tilläggsbudgetar av över-  
eller underskott. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 64    
 
Rapporter 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden 
m.m: 

• Dalslands Kanal AB/Dalslands Turist AB 
Ordförande rapporterar från möte med Dalslands Turist AB. Det kommer att  
ske en samrekrytering av ny VD för Dalslands Kanal AB/Dalslands Turist AB.  
En samordning planeras av turismfrågorna i de två bolagen. 

• Träff med Skålleruds byalag 
Arbetsutskottets ledamöter rapporterar från möte med Skålleruds byalag. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 65 Dnr KS 2019/44.026 
 
Arbetsmiljömål 2019 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att följande arbetsmiljömål ska gälla för 2019  
i Melleruds kommun;  

• Sjukfrånvaron ska sänkas med målsättning att inte överstiga 5 %. 

• Kostnaden för korttidssjukfrånvaron ska minska. 

• Antalet upprättade tillbudsrapporter ska öka.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige föreslås anta följande arbetsmiljömål för år 2019; 
Sjukfrånvaron ska sänkas med målsättning att inte överstiga 5 %. Kostnaden  
för korttidssjukfrånvaron ska minska. Korttidsfrånvaron definieras till dag 1-14  
i sjukfrånvaroperioden. Det tredje arbetsmiljömålet är att antalet upprättade 
tillbudsrapporter ska öka i syfte att få bättre underlag för att minimera risk för 
arbetsskada. Kommunfullmäktige ska årligen besluta om de övergripande målen  
för arbetsmiljöarbetet i Melleruds kommun.  

Dessa mål ska noteras i styr- och reglerplanen och gälla för samtliga förvaltningar 
och dess enheter. De ska årligen följas upp. 

Beslutsunderlag 
• Arbetsmiljöpolicy 
• Tillämpningsanvisningar för arbetsmiljöarbetet 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse  
• Arbetsutskottets beslut 2019-02-12, § 23. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt 
följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att följande arbetsmiljömål ska gälla för 2019  
i Melleruds kommun;  

• Sjukfrånvaron ska sänkas med målsättning att inte överstiga 5 %. 

• Kostnaden för korttidssjukfrånvaron ska minska. 

• Antalet upprättade tillbudsrapporter ska öka.  
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 66 Dnr KS 2019/49.042 
 
Förvaltningsbokslut 2018 för kommunfullmäktige och 
kommunstyrelseförvaltningen  
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunchefen lämnar en redovisning av kommunfullmäktige och kommun-
styrelseförvaltningen bokslut för 2018. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunfullmäktiges och kommunstyrelseförvaltningens bokslut 2018.  
• Arbetsutskottets beslut 2019-02-12, § 25.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande 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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§ 67  Dnr KS 2017/303.212 
 
Översiktsplan för Melleruds kommun, äskande om ytterligare 
medel 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. avsätta ytterligare 300 tkr till framtagande av ny översiktsplan för  
Melleruds kommun.  

2. finansiering sker inom kommunstyrelsens avsatta medel. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Översiktsplanens syfte är att ge vägledning och stöd i beslut om användningen av 
mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. 
Översiktsplanen är kommunens ”avsiktsförklaring” för den fysiska miljön. Den 
innehåller kommunens visioner och är ett strategiskt dokument för den framtida 
utvecklingen. Planen ska också redovisa hur kommunen avser att tillgodose 
riksintressen och miljökvalitetsnormer. 

Kommunstyrelsen beslutade den 5 april 2017, § 65, att avsätta 500 tkr till 
framtagande av ny översiktsplan för Melleruds kommun och till framtagande av 
förslag till Framtidens Köpmantorg för utställande för allmänheten. 

Kostnader för översiktsplanen har varit till dags datum: 

Förfortroende valdas arvoden 145 011 kronor vilket inte fanns var inte med 
beräknat i budgeten.  

Konsultarvoden uppgår till 1 302 044 kronor här ingår bland annat projektledning, 
MKB (miljö och konsekvensbeskrivning) samt digital plattform. Den digital 
plattformen har blivit mycket dyrare än planerat. Inga kostnader finns stället för 
trycktmaterial (här måste material för samråd, utställning och antagande räknas in 
samt kostnader för utskick).  

Kostnad för timanställda 194 334 kronor. En studentmedarbetare från Högskolan 
Väst och en sommarvikarie har arbetat med översiktsplanen. 

Övriga kostnader: 28 491 kronor här finns bland annat lokalhyra för lokalen som 
användes under samrådstiden 

Kostnaden för översiktsplanen är idag 1 629 025 kronor 

Då vi inte har någon planarkitekt eller plan- och bygglovschef i kommunen är 
projektledarskapet för planen via konsult. Tjänsten har varit vakant sedan flera år 
tillbaka.  

För att får kontinuitet i överskiktsplanarbetet behöver vi konsultstöd under 2019 för 
samrådsredogörelse, utställning och att ta fram slutgiltiga handlingar för antagande 
av översiktsplan.  

Beräknad kostnad cirka 300 tkr 
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Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2019-02-26, § 50. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt 
följande: 
Kommunstyrelsen beslutar att  

1. avsätta ytterligare 300 tkr till framtagande av ny översiktsplan för  
Melleruds kommun.  

2. finansiering sker inom kommunstyrelsens avsatta medel. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Kommunchefen 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 68    
 
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: 
 
B - PERSONALÄRENDEN  
 
B 6  Anställnings upphörande  
6.1 Uppsägning § 1/2019 
 
H - MEDBORGARKONTORET  
 
H 24 Färdtjänstärenden  
24.1 Färdtjänst (Lagen om färdtjänst,  § 2/2019 

SFS 1997:736)  
 
H 27 Parkeringstillstånd   
27.1 Parkeringstillstånd § 2/2019 
   
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.  
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 69  
   
Anmälan 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

• Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud protokoll 2019-02-08. 

• Dalslands miljö- och energiförbunds beslut 2019-02-15 om föreläggande  
om åtgärder, Nordalsskolan inom fastigheten Lunden 1. 

• Dalslands miljö- och energiförbunds beslut 2019-02-15 om föreläggande  
om åtgärder, Rådaskolan inom fastigheten Lunden 1. 

• Dalslands miljö- och energiförbunds beslut 2019-02-15 om föreläggande  
om åtgärder, Dahlstiernska gymnasiet inom fastigheten Lunden 1. 

• Dalslands miljö- och energiförbunds beslut 2019-02-15 om föreläggande  
om åtgärder, Ymers förskola inom fastigheten Falken 3. 

• Dalslands miljö- och energiförbunds beslut 2019-02-15 om föreläggande  
om åtgärder, Åsebro skola inom fastigheten Åsebro Rud 1:9. 

• Dalslands miljö- och energiförbunds beslut 2019-02-15 om föreläggande  
om åtgärder, Åsens skola inom fastigheten Åsen 1:109. 

• Dalslands miljö- och energiförbunds beslut 2019-02-15 om föreläggande  
om åtgärder, Markusgårdens förskola inom fastigheten Grävlingen 1. 

• Dalslands miljö- och energiförbunds beslut 2019-02-15 om föreläggande  
om åtgärder, Karolinerskolan inom fastigheten Hällan 1:276. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 27 februari 2019, § 23, att bevilja  
strandskyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser 
strandskyddsdispens för rivning av tillbyggnader samt tillbyggnader av 
enbostadshus på fastigheten Östevatten 1:15. Dnr 2019.1.226. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 27 februari 2019, § 24, att bevilja  
strandskyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser 
strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus samt nybyggnad av två 
komplementbyggnader på fastigheten Bråna 1:73. Dnr 2019.26.226. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 27 februari 2019, § 25, att bevilja  
strandskyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser 
strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus och nybyggnad/ 
ersättningsbyggnad av komplementbyggnad., Byggnadsnämnden avslog 
anläggande av flaggstång samt nybyggnad av brygga på fastigheten  
Järns-Korsgården 1:4. Dnr 2019.39.226. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 27 februari 2019, § 26, att bevilja  
strandskyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser 
strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad 
(garage/förråd) på fastigheten Jakobsbyn 1:49. Dnr 2019.41.226. 
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• Förvaltningsrätten i Luleås dom den 1 mars 2019 angående avslag på 
överklaganden av Bergstatens beslut den 20 september 2018 om 
undersökningstillstånd enligt minerallagen för Odins Meltals Ltd. 
Dnr 2018.290. 

• Finansiell rapport per 2019-02-28. Dnr KS 2019/60. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 70 Dnr KS 2019/79.861 
 
Kanalyran 2019 – ekonomiskt anslag 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. anslå 100 tkr till Kanalyran 2019. 

2. kommunen även bidrar till arrangemanget genom eget arbete inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen m.fl. 

3. finansiering sker inom kommunstyrelsens förfogandeanslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

I samband med Kanalyran 2018 firades evenemangets 50 års-jubileum och 
uppmärksammades genom en extra satsning.  

Årets Kanalyran är planerad till 5-7 juli 2019 där fredagens och lördagens 
aktiviteter kommer att äga rum i centrala Mellerud och söndagens i Håverud.  

Totalt budget för Kanalyran 2019 beräknas till 445 tkr varav kommunen då bidrar 
med 100 tkr och resten måste då täckas genom intäkter och sponsring. 

Med den mindre Kanalyran anses att ingen entréavgift ska tas ut. Det minskar 
personalbehovet och förenklar inramningen av serveringsområdet på kvällen.  
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2019-02-26, § 45. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt 
följande: 
Kommunstyrelsen beslutar att  

1. anslå 100 tkr till Kanalyran 2019. 

2. kommunen även bidrar till arrangemanget genom eget arbete inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen m.fl. 

3. finansiering sker inom kommunstyrelsens förfogandeanslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Näringslivsansvarig 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen  
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§ 71 Dnr KS 2018/215.214 
 
Svar på samrådsremiss - förslag till ny detaljplan för kvarteret  
Ugglan i Mellerud 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har inget att erinra mot samrådsförslag till ny detaljplan för 
kvarteret Ugglan i Mellerud under förutsättning att markförhållanden och 
bebyggelseförutsättningar klargörs i samband med detaljplanearbetet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 9 maj 2018, § 93, att ge byggnadsnämnden i 
uppdrag att upprätta en ny detaljplan för kvarteret Ugglan i Mellerud. 

Den gällande detaljplanen från 1970 är otidsenlig och medger endast bostadshus 
med exakt den placering som de rivna husen hade.  

Syftet med en ny detaljplan är att möjliggöra etappvis utbyggnad av bostäder av 
olika typer och därmed göra området attraktivt för exploatörer och boende med 
olika behov och önskemål, samt bereda möjlighet att bygga förskola/skola i detta 
centralt belägna kvarter.  

Samtidigt ska den tomtindelningsplan från 1967 som gäller för kvarteret Ugglan 
upphävas.  

Detaljplanen tas fram genom ett så kallat standardförfarande.  
 
Beslutsunderlag 

• Byggnadsnämndens beslut 2019-01-30, § 3. 
• Samrådshandlingar.  
• Arbetsutskottets beslut 2019-02-26, § 41. 
 
Mötet ajourneras för partivisa överläggningar. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt 
följande: 
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot samrådsförslag till ny detaljplan för 
kvarteret Ugglan i Mellerud under förutsättning att markförhållanden och 
bebyggelseförutsättningar klargörs i samband med detaljplanearbetet. 

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Byggnadsnämnden 
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§ 72 
 
Presentation av ny sektorchef för Individ- och 
familjeomsorgen (IFO) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Den nye sektorchefen för Individ- och familjeomsorgen (IFO) presenterar sig  
och sin bakgrund. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 73 Dnr KS 2019/49.042 
 
Förvaltningsbokslut 2018 för samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Samtliga chefer inom samhällsbyggnadsförvaltningen lämnar en redovisning  
av bokslut för 2018 för respektive ansvarsområden.  
 
Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadsförvaltningens bokslut 2018.  
• Arbetsutskottets beslut 2019-02-12, § 24.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt 
följande: 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadschefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 74 Dnr KS 2018/160.060 
 
Uppföljning internkontroll 2018 för kommunstyrelsens 
verksamhet 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av arbetet enligt intern kontrollplan  
för kommunstyrelsens verksamhet 2018. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt reglemente för intern kontroll (KF § 140, 2017-11-22) ska styrelsen under 
året följa upp förvaltningens arbete med den interna kontrollplanen enligt §§ 7  
och 9. 

Styrelsen har också det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god 
intern kontroll enligt § 2 i reglementet. I detta ligger bland annat att styrelsen  
ska utvärdera kommunens system för intern kontroll samt att informera sig om hur 
den interna kontrollen fungerar i de kommunala företagen och kommunalförbunden 
enligt 11 §. 

Enligt 10 § i reglementet ska nämnden tre gånger per år, i samband med att första 
prognos redovisas till fullmäktige, i samband med delårsbokslut och årsbokslut, 
upprättande rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom 
nämnden till styrelsen. 

Rapporteringen ska samtidigt ske till kommunens revisorer. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse med Uppföljning 4 – samhällsbyggnadsförvaltningen  
• Tjänsteskrivelse med Uppföljning 4 – kommunstyrelseförvaltningen  
• Arbetsutskottets beslut 2019-02-12, § 26.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt 
följande: 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av arbetet enligt intern kontrollplan  
för kommunstyrelsens verksamhet 2018. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Kommunchefen 
Samhällsbyggnadschefen 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 75 Dnr KS 2018/614.060 
 
Internkontrollplan 2019 för kommunstyrelsens verksamhet 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar fastställa Intern kontrollplan för 2019 för 
kommunstyrelsens verksamhet. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 8 §, reglemente för intern kontroll (KF § 140, 2017-11-22) ska nämnden 
varje år anta en särskild planering för uppföljning av den interna kontrollen. 

Förvaltningen och presidiet har arbetat enligt gällande styrdokument för att ta fram 
underlag till förslag för intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2019. 

Under året ska styrelsen följa upp förvaltningens arbete med den interna 
kontrollplanen enligt §§ 7 och 9. 

Styrelsen har också det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god 
intern kontroll enligt § 2 i reglementet. I detta ligger bland annat att styrelsen ska 
utvärdera kommunens system för intern kontroll samt att informera sig om hur den 
interna kontrollen fungerar i de kommunala företagen och kommunalförbunden 
enligt 11 §. 

Hur arbetet bedrivits och hur prioritering skett framgår närmare av föreliggande 
tjänsteskrivelse. 

Beslutsunderlag 
• Reglemente för intern kontroll, 2017-11-22, KF § 140 
• Strategi för praktiskt arbete med intern kontroll i Melleruds kommun,  

2017-11-22, KF § 140 
• Förslag till intern kontrollplan för Kommunstyrelsen - samhällsbyggnds-

förvaltningen (arbetsmaterial).  
• Förslag till intern kontrollplan för Kommunstyrelsen - kommunstyrelse-

förvaltningen (arbetsmaterial).  
• Arbetsutskottets beslut 2019-02-26, § 47. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt 
följande: 
Kommunstyrelsen beslutar fastställa Intern kontrollplan för 2019 för 
kommunstyrelsens verksamhet. 
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Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Kommunchefen 
Samhällsbyggnadschefen 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 76 Dnr KS 2019/27.805 
 
Ansökan om ekonomiskt stöd till driften av Kanalmuseet 
under 2019 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. Melleruds kommun beviljar Skålleruds Hembygdsförening 60 tkr i ekonomiskt 
stöd till driften av Kanalmuséet och Skans 453 i Håverud för 2019.  

2. finansiering sker inom kommunstyrelsens avsatta medel. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Skålleruds hembygdsförening, som driver Kanalmuseet och Skans 453 i Håverud, 
har den 10 januari 2019 ansökt hos Melleruds Kommun om ett ekonomiskt stöd på 
120 tkr till driften av museet och skansen under 2019. 

Kanalmuseet är öppet varje dag från 1 maj till 30 september. Övrig tid tas 
besökare emot efter överenskommelse, men även strögäster är välkomna in då 
museet är bemannat året om. Museet fungerar en stor del av året också som 
turistinformation och är den enda platsen i Håverud där besökare kan få förtäring  
i föreningens lilla café, utanför högsäsongen. 

Kanalmuseet är även Skålleruds hembygdsförenings egen hembygdsgård. 
Föreningen anordnar olika tillställningar flera gånger om året för såväl kommunens 
invånare som allmänheten.  

Intäkterna kommer i huvudsak från medlemsavgifter och inträde. Detta inte 
tillräckligt för att få verksamheten att gå runt. Trots flera åtgärder för att minska 
elkostnaderna har dessa bara ökat och belastar idag föreningens ekonomi negativt. 
Personalkostnaderna ökar också när bidragen från Arbetsförmedlingen minskar. 
Utan ideellt arbete från såväl styrelsen som från några få medlemmar skulle 
museet för länge sen fått stänga. Museet är dock välbesökt och mycket uppskattat. 
Dess verksamhet bidrar mycket till turisternas trevnad i Håverud. 

Melleruds kommun har under flera år beviljat ett bidrag på 60 tkr till föreningen. 
För 2018, jubileumsåret för Dalslands kanal har föreningen dessutom fått ett extra 
bidrag på 90 tkr. Dessa pengar har varit mycket välkomna och medfört att 
föreningen har kunnat anställa en extra personal under sommarmånaderna. 

Ett museum måste också utvecklas och nya utställningar måste byggas för att 
kunna fortsätta att vara attraktivt. Tack vare kommunens extra tillskott har 
föreningen under 2018 kunnat komplettera bidraget från Riksantikvarieämbetet  
och förverkliga jubileumsutställningen Drömmen om en kanal. 

För 2019 planerar föreningen att bygga om utställningen med kraftstationens 
gamla maskiner samt ångmaskinerna från de gamla båtarna som trafikerade 
kanalen. Dessutom planerar föreningen att visa Åsensbruks Musikkårs gamla 
uniformer, instrument och övrig rekvisita. 
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Arbetsutskottet beslutade den 29 januari 2019, § 9, att återremittera ärendet till 
kommunchefen för vidare beredningen. Redovisning av uppdraget ska ske vid 
arbetsutskottets sammanträde den 12 februari 2019. 

 
Beslutsunderlag 

• Skålleruds hembygdsförenings ansökan om bidrag. 
• Arbetsutskottets beslut 2019-01-29, § 9.  
• Arbetsutskottets beslut 2019-02-12, § 27. 
• Årsredovisning och årsberättelse för 2018. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt 
följande: 
Kommunstyrelsen beslutar att  

1. Melleruds kommun beviljar Skålleruds Hembygdsförening 60 tkr i ekonomiskt 
stöd till driften av Kanalmuséet och Skans 453 i Håverud för 2019.  

2. finansiering sker inom kommunstyrelsens avsatta medel. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Skålleruds Hembygdsförening 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 77  Dnr KS 2019/56.845 
 
Vita Sandars Camping - godkännande av investering i utegym 
och shuffleboardbana 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. Melleruds kommun godkänner en investering avseende utegym och 
shuffleboardbana till ett belopp av 250 tkr (250 000 kronor). 

2. ge kommunchefen i uppdrag att teckna avtal utifrån redovisad slutredovisning  
av investeringen.  

3. avskrivningstiden ska vara 10 år. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Vita Sandars  
Camping AB ska kommunen lämna medgivande till en investering. 

Vita Sandars Camping AB har den 6 februari 2019 ansökt om att kommunen 
godkänner en investering avseende utegym och shuffleboardbana.  

Investeringskostnaden beräknas uppgå till 250 tkr. Begärd avskrivningstid  
är 20 år. 
 
Beslutsunderlag 

• Skrivelse från Vita Sandars Camping AB.  
• Arbetsutskottets beslut 2019-02-26, § 48. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt 
följande: 
Kommunstyrelsen beslutar att  

1. Melleruds kommun godkänner en investering avseende utegym och 
shuffleboardbana till ett belopp av 250 tkr (250 000 kronor). 

2. ge kommunchefen i uppdrag att teckna avtal utifrån redovisad slutredovisning  
av investeringen.  

3. avskrivningstiden ska vara 10 år. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Vita Sandars Camping AB 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 78  Dnr KS 2019/55.845  
 
Vita Sandars Camping - godkännande av investering i utbyte 
av tömningsbrunn och inköp av latrinmaskin 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. Melleruds kommun godkänner en investering avseende utbyte av tömningsbrunn 
och inköp av latrinmaskin till ett belopp av 400 tkr (400 000 kronor). 

2. ge kommunchefen i uppdrag att teckna avtal utifrån redovisad slutredovisning  
av investeringen.  

3. avskrivningstiden ska vara 10 år. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Vita Sandars  
Camping AB ska kommunen lämna medgivande till en investering. 

Vita Sandars Camping AB har den 6 februari 2019 ansökt om att kommunen 
godkänner en investering avseende utbyte av tömningsbrunn och inköp av 
latrinmaskin.  

Investeringskostnaden beräknas uppgå till 400 tkr. Begärd avskrivningstid  
är 20 år. 
 
Beslutsunderlag 

• Skrivelse från Vita Sandars Camping AB.  
• Arbetsutskottets beslut 2019-02-26, § 49. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt 
följande: 
Kommunstyrelsen beslutar att  

1. Melleruds kommun godkänner en investering avseende utbyte av tömningsbrunn 
och inköp av latrinmaskin till ett belopp av 400 tkr (400 000 kronor). 

2. ge kommunchefen i uppdrag att teckna avtal utifrån redovisad slutredovisning  
av investeringen.  

3. avskrivningstiden ska vara 10 år. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Vita Sandars Camping AB 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 79 Dnr KS 2019/114.119 
 
Val av representant till Inera AB:s ägarråd  
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att utse kommunstyrelsens ordförande Morgan E 
Andersson (C) till Melleruds kommuns representant vid Inera AB:s ägarråd. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Inera ägs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt landsting,  
regioner och kommuner. Melleruds kommun är delägare i Inera AB. 

Ägarrådet är Ineras högsta beslutande organ. Ägarrådet möts en gång per 
år och tar då beslut kring strategiska, ekonomiska och viktiga övergripande  
frågor för bolaget. Vid ägarrådet ska alla ägare representeras, dock kan detta  
ske via ombud. Ägarrådet förbereder beslut inför bolagsstämman. 

Melleruds kommun behöver utse ett ombud till Inera AB:s ägarråd. 
 
Beslutsunderlag 

• Inbjudan från Inera AB. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Daniel Jensen (KD): Kommunstyrelsen beslutar att utse kommunstyrelsens 
ordförande Morgan E Andersson (C) till Melleruds kommuns representant vid  
Inera AB:s ägarråd. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Inera AB 
Kommunstyrelsens ordförande 
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§ 80 Dnr KS 2018/764.049 
 
Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) – bemyndigande att 
besluta om utbetalning av extra medel 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. bemyndiga kommunstyrelsens ordförande att, för kommunstyrelsens räkning, 
besluta om utbetalning av upp till 400 tkr till stiftelsen Dal Västra Värmlands 
Järnväg (DVVJ) vid behov av omedelbara insatser. Detta under förutsättning  
att Bengtsfors kommun fattar likalydande beslut. 

2. finansiering sker inom konto för kommunstyrelsens förfogandeansvar.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 16 januari 2019, § 5, att Melleruds kommun 
beviljar stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) ytterligare 400 tkr för 2019 
under förutsättning att Bengtsfors kommun och Västra Götalandsregionen fattar 
likalydande beslut i enlighet med föreslagen finansieringsplan.  

I avvaktan på Regionutvecklingsnämndens utredning och eventuella beslut om 
medfinansiering av stiftelsens Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) verksamhet 
kan behov uppstå att Bengtsfors och Melleruds kommuner betalar ut extra medel 
till ekonomisk förstärkning, utöver tidigare beviljade.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att  

1. bemyndiga kommunstyrelsens ordförande att, för kommunstyrelsens räkning, 
besluta om utbetalning av upp till 400 tkr till stiftelsen Dal Västra Värmlands 
Järnväg (DVVJ) vid behov av omedelbara insatser. Detta under förutsättning  
att Bengtsfors kommun fattar likalydande beslut. 

2. finansiering sker inom konto för kommunstyrelsens förfogandeansvar.  
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsens ordförande 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen 
Bengtsfors kommun 
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