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§ 94

Presentation av ny kommunchef
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Den nye kommunchefen Karl-Olof Petersson presenterar sig själv och sin bakgrund.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
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Dnr KS 2017/465

Svar på motion om att uppföra en fast scen vid parken
P D Lundgrensgatan/Bergsgatan
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad genom att ge kommunstyrelsen
i uppdrag att
1. rusta upp P D Lundgrens torg.
2. utreda förutsättningar för en fast scen.
3. finansiering sker genom att ianspråkta 300 tkr för centrumutveckling i investeringsbudget
för 2021.
Reservationer
Liselott Hassel (SD), Desirée Kingsson-Edhborg (SD), Berny Dahlberg (SD),
Martin Andersson (SD) och Lillis Grödem (SD) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Anette Levin (L) föreslår i en motion den 11 augusti 2017 att kommunfullmäktige beslutar att
uppföra en fast placerad scen i parken P D Lundgrensgatan/Bergsgatan. Parken är idag
förhållandevis lite använd och genom att uppföra en scen ges möjlighet till spontana aktiviteter,
allsång, ideella evenemang och framträdanden av olika slag.
Detta är en park/yta som har varit under förändring sedan 1948 och olika verksamheter
har jobbat för att utveckla området under dessa år. Under 2018 tog samhällsbyggnadsförvaltningen fram ett förslag på att rusta upp hela området och göra det mycket attraktivt
och sökte pengar från olika ställen för att få ner kostnaderna för att rusta upp parken.
Tyvärr fick kommunen inte pengarna och ärendet stannade upp.
Det är mycket jobb gjort på att få till detta och det finns förslag på kostnader och hur man har
tänkt. Förslaget till en fast scen i det här området känns inte ekonomiskt försvarbart när man
inte har gått till grunden med förslaget som samhällsbyggnadsförvaltningen tog fram. En fast
scen i det här området anses inte bli bra när det ska vara en park där det är tänkt att skapa en
lugn miljö och att parken ligger mitt i ett bostadsområde.
Tillväxtenheten har hörts i ärendet och med läget och området så rekommenderar de ingen
fast scen.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•

Motion.
Arbetsutskottets beslut 2017-09-12, § 342.
Kartskiss.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2020-08-25, § 249.
Kommunstyrelsens beslut 2020-09-09, § 188.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Anette Levin (L): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad genom att ge kommunstyrelsen i
uppdrag att
1. rusta upp P D Lundgrens torg.
2. utreda förutsättningar för en fast scen.
3. finansiering sker genom att ianspråkta 300 tkr för centrumutveckling i investeringsbudget
för 2021.
Michael Melby (S): Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad genom att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att
1. rusta upp P D Lundgrens park
2. finansiering sker genom att ianspråkta 300 tkr för centrumutveckling i investeringsbudget för
2021.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslagen och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag.
Beslutet skickas till
Anette Levin (L)
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2020/493

Dalslands miljö- och energiförbunds förbundsordning, revidering
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige i Melleruds kommun fastställer förbundsordning för Dalslands miljö- och
energiförbund enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning av ärendet
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap
(MSB) har tecknat en överenskommelse som anger förväntningen på kommunernas
krisberedskapsuppgifter. I överenskommelsen anges att kommunerna behöver ta ett större
ansvar för att inkludera/få med kommunala bolag och kommunalförbund i arbetet. Därför anger
MSB att kommunerna även behöver beakta dessa verksamheter när kommunerna tar fram
styrdokumentet för krisberedskap för mandatperioden.
Förbundets medlemskommuner har tagit fram en enhetlig beskrivning för en sådan samverkan
avseende krisberedskap. Utifrån denna beskrivning bör förbundets förbundsordning
kompletteras enligt följande:
Förbundet ska vara en resurs i medlemskommunernas krisberedskap. Denna roll innefattar
följande:
• Inför varje ny mandatperiod fastställa en risk- och sårbarhetsanalys för den egna
verksamheten. Arbetet ska utgå från medlemskommunernas mall för RSA. Förbundets RSA
ska användas som underlag för att utveckla verksamhetens krisberedskap.
• Vara representerade i arbetet med medlemskommunernas RSA.
• Svara för att det finns kontinuitetsplaner för förbundets samhällsviktiga verksamheter samt
att dessa ska kunna upprätthållas vid samhällsstörningar.
• Genomföra och utvärdera minst två krisledningsövningar per mandatperiod samt delta i
relevanta utbildningar och övningar som kommunerna bjuder in till.
• Ha en utsedd kontaktperson för krisberedskapsfrågor.
• Tillse att planering finns avseende hur förbundet ska arbeta vid extraordinära händelser.
Denna planering ska inkludera:
 Hur verksamheten ska ledas
 Framtagande av lägesbild samt medverkan i kommunernas samlade lägesbild.
 Hur samordning och inriktning med kommunernas centrala krisledningar ska ske.
 Förmåga att kunna skicka och ta emot en samverkansperson till medlemskommunerna.
Dalslands miljö- och energiförbunds direktion har den 11 juni 2020, § 18, beslutat att föreslå
medlemskommunernas fullmäktige att fastställa förslag till revidering av förbundsordning för
förbundet.
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Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Förslag till reviderad förbundsordning.
Dalslands miljö- och energiförbunds beslut 2020-06-11, § 18.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2020-08-25, § 264.
Kommunstyrelsens beslut 2020-09-09, § 201.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige i Melleruds kommun fastställer förbundsordning för Dalslands miljö- och
energiförbund enligt föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Dalslands Miljö- och energiförbund
Enhetschefen för Kommunikation och säkerhet
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Dnr KS 2020/435

Svar på revisionsrapporten Granskning av årsredovisning 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunens förtroendevalda revisorer anlitar PWC som sakkunnigt biträde med granskning
av kommunens årsredovisning.
Granskningsrapporten anger att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av
verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Utifrån rådande
omständigheter (”systemkraschen”) kan dock revisorerna inte med rimlig grad av säkerhet
uttala sig om en huruvida årsredovisningen ger en rättvisande bild av kommunens resultat och
finansiella ställning per 2019-12-13. Det finns därvid en osäkerhet huruvida resultatet ger en
rättvisande bild för år 2019. Den sammanfattande bedömningen är att med anledning av
osäkerheterna i räkenskaperna kan kommunstyrelsens bedömning av att resultatet inte är
förenligt med god ekonomisk hushållning varken tillstyrkas eller avstyrkas.
I granskningsrapporten framförs även nedanstående bedömning:

Verksamhetens utfall inte är förenligt med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten.
Detta med anledning av att kommunstyrelsen inte följer upp fullmäktiges mål.
Med bakgrund av ovanstående synpunkt kommer kommunstyrelsen i samband med delårsbokslutet och bokslutet få en tydlig redovisning av nämndernas måluppfyllelse kopplat till
kommunfullmäktiges mål. En anvisning för uppföljning av mål och ekonomi tagits fram under
året.
Beslutsunderlag
• Revisionsrapporten Granskning av årsredovisning 2019.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
• Arbetsutskottets beslut 2020-08-25, § 253.
• Kommunstyrelsens beslut 2020-09-09, § 193.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Kommunens revisorer
Ekonomichefen
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Dnr KS 2020/479

Dalslands Miljö- och energiförbund – bokslut för 2019 jämte
revisionsberättelse
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen för Dalslands
miljö- och energiförbund samt de enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2019
års verksamhet.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Morgan E Andersson (C), Eva Pärsson (M) och
Michael Melby (S) i handläggningen av ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Dalslands Miljö- och energiförbund har översänt bokslutet jämte revisionsberättelse och
revisionens rapport för 2019.
Årets resultat uppgick till 0,4 mkr, varav miljö och energikontoret +0,5 mkr och projektet
HUV (-0,1 mkr). Resultatet är 0,6 mkr bättre än budget.
Det egna kapitalet uppgick till +3,6 mkr (+3,3 mkr). Soliditeten uppgick till 26,4 % (27,4 %).
De finansiella målen som direktionen fastställt för 2019 uppnås i och med årets resultat.
Revisionen kan inte uttala sig om årsredovisningen är upprättad i enlighet med kommunal
redovisningslag med anledning av det datahaveri som skett i ekonomisystemet. De kan av
samma anledning inte tillstyrka att förbundets årsredovisning godkänns. Revisorerna riktar
anmärkning mot direktionen för brister i internkontroll.
Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda
ledamöterna i densamma.
Beslutsunderlag
• Dalslands miljö- och energiförbund bokslut och revisionsberättelse för 2019.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
• Arbetsutskottets beslut 2020-08-25, § 254.
• Kommunstyrelsens beslut 2020-09-09, § 194.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen för Dalslands
miljö- och energiförbund samt de enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2019
års verksamhet
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Dalslands Miljö- och energiförbund
Justerandes sign
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Dnr KS 2020/516

Årsredovisning för Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ)
för 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun
1. godkänner resultat och balansräkningen samt verksamhetsberättelse för 2019 för
Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ).
2. bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Lisbeth Berglöv (KD) i handläggningen av ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) har översänt bokslutet jämte revisionsberättelsen för
2019.
Årets resultat var negativt och uppgick till -40,7 tkr ( -1 053 tkr). Rörelseintäkterna uppgick till
7 254 tkr (-6 272 tkr). Ökningen från föregående år beror på en ökning av antalet tågresenärer
med 17,5 %, ökning med dressinverksamheten med 32,4 % samt en ökning av driftbidraget
med 850 tkr.
Det egna kapitalet uppgick till – 1 034 tkr (-993 tkr).
Revisionen anser att årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
ger en i alla väsentliga avseende rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställningar per den
2019-12-31 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.
Beslutsunderlag
• Årsredovisning för Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) 2019.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
• Arbetsutskottets beslut 2020-08-25, § 255.
• Kommunstyrelsens beslut 2020-09-09, § 195.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun
1. godkänner resultat och balansräkningen samt verksamhetsberättelse för 2019 för
Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ).
2. bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ)
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Dnr KS 2020/425

Ansökan om tilläggsanslag för interkommunal ersättning 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera (minoritetsåterremiss) ärendet till kultur- och
utbildningsnämnden om att återkomma med en analys av hur underskottet har kunnat uppstå.
Sammanfattning av ärendet
Kultur- och utbildningsnämnden ansöker om ett tilläggsanslag på 5 mkr för ökade interkommunala gymnasiekostnader för 2020.
Nämnden redovisade i bokslutet en budgetavvikelse på -7 mkr. För 2019 erhöll nämnden
medel ur den så kallade ”flyktingpåsen” på 18,5 mkr. För att kompensera bortfallet av medel för
flyktingpåsen beviljades kultur-och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag med 10 mkr för 2020.
Kultur-och utbildningsnämnden får även cirka 6 mkr i etableringsersättning från
migrationsverket för 2020.
I prognosen för april prognostiserade kultur- och utbildningsnämnden ett underskott på -5,9
mkr. Underskottet berodde till stor del på ökade interkommunala ersättningar samt att två
skolenheter har en stor ekonomisk avvikelse från tilldelad budget.
Årets budgeterade resultat för kommunen uppgår till +13 mkr. Enligt Prognos 1
prognostiserades ett underskott med -2 mkr. En budgetavvikelse på -15 mkr hänförligt till
nämnderna. Efter prognos 1 har staten aviserat om ytterligare tillskott för 2020, som för
Melleruds del innebär drygt 2 mkr. Det är ändå osäkert om kommunen kommer uppnå det
så kallade balanskravet, där intäkterna ska överstiga kostnaderna, för 2020. Sveriges regioner
och kommuners skatteunderlagsprognos från april var högst osäker och grundades på en
markant återhämtning av svensk produktion och sysselsättning under kvartal 3. Några centrala
medel att finansiera tilläggsanslag med finns inte.
Nämnderna måste fortsätta anpassa verksamheten till gällande ramar. I budgeten till 2021
minskas kultur- och utbildningsnämndens ram med –4 mkr.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2020-06-08, § 59.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2020-08-25, § 251.
Kommunstyrelsens beslut 2020-09-09, § 191.

Förslag till beslut på sammanträdet
Morgan E Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att avslå kultur- och utbildningsnämndens begäran om
tilläggsanslag för interkommunal ersättning 2020.
Lars Nilsson (S): Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till Kultur- och
utbildningsnämnden om att återkomma med en analys av hur underskottet har kunnat uppstå.
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Beslutsgång
Ordföranden frågar på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller om ärendet
ska återremitteras.
Ordföranden finner att ärendet ska avgöras vid dagen sammanträde.
Omröstning begärs
Ordförande godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.
Nej-röst för att återremittera ärendet.
Omröstningsresultat
Med 20 ja-röster för att avgöra ärendet vid dagens sammanträde och tio nej-röster för att
återremittera ärendet beslutar kommunfullmäktige genom en så kallad minoritetsåterremiss att
återremittera ärendet till kultur- och utbildningsnämnden om att återkomma med en analys av
hur underskottet har kunnat uppstå. (Se omröstningsbilaga.)
Beslutet skickas till
Kultur- och utbildningsnämnden
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Omröstningsbilaga § 100
Ordinarie ledamöter

Parti

Kent Bohlin

(S)

Peter Ljungdahl

(C)

Ulf Rexefjord

(SD)

Ludwig Mossberg

(M)

Marianne Sand Wallin

(S)

Morgan E Andersson

(C)

Roland Berglund

(SD)

Jörgen Eriksson

(KIM)

Thomas Hagman

(S)

Eva Pärsson

(M)

Daniel Jensen

(KD)

Karin Nodin
Berny Dahlberg

Ersättare

Ja

Nej
X

X
--X
X
X
Desirée Kingsson-Edhborg

X
X
X
X

Ann-Christine Larsson

X

(C)

X

(SD)

X

Christine Andersson

(S)

X

Michael Melby

(S)

X

Pål Magnussen

(V)

X

Christina Andersson

(C)

X

Martin Andersson

(SD)

X

Anita Augustsson

(KIM)

X

Florence Jonasson

(S)

Tony Johansson

X

(MP)

X

Anette Levin

(L)

X

Karolina Hultman Wessman

(C)

Liselott Hassel

Helena Hultman

(SD)

X
X

Lars Nilsson

(S)

Patrik Tellander

(M)

X

Lisbeth Berglöv

(KD)

X

Eva Larsson

(S)

Martin Eriksson

(C)

Tony Andersson

(SD)

Roland Björndahl

(M)

X

X
X
Lillis Grödem

X
X

Summa
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Dnr KS 2020/393

Ansökan om tilläggsmedel på grund av underskott inom individ- och
familjeomsorgen (IFO) 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå socialnämndens begäran om tilläggsanslag på grund av
underskott inom individ- och familjeomsorgen (IFO) 2020.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden ansöker om tilläggsanslag med 3,1 mkr för att täcka det underskott som finns
inom IFO med anledning av utebliven täckning från ”flyktingpåsen”.
Nämnden redovisade i bokslutet ett underskott på -2,3 mkr. För 2019 erhöll nämnden medel ur
den så kallade ”flyktingpåsen”. Dessa medel finns inte att tillgå i år.
I prognosen för april prognostiserade socialnämnden ett underskott med -11,1 mkr avseende
ekonomiskt bistånd, familjehemsplacerade barn och ensamkommande unga.
Årets budgeterade resultatet för kommunen uppgår till +13 mkr. Enligt Prognos 1
prognostiserades ett underskott med -2 mkr. En budgetavvikelse på -15 mkr hänförligt till
nämnderna. Efter prognos 1 har staten aviserat om ytterligare tillskott för 2020, som för
Melleruds del innebär drygt 2 mkr. Det är ändå osäkert om kommunen kommer uppnå det
s.k. balanskravet, där intäkterna ska överstiga kostnaderna, för 2020. Sveriges regioner och
kommuners skatteunderlagsprognos från april var högst osäker och grundades på en markant
återhämtning av svensk produktion och sysselsättning under kvartal 3. Några centrala medel att
finansiera tilläggsanslag med finns inte.
Nämnderna måste fortsätta anpassa verksamheten till gällande ramar. I budgeten till 2021
minskas socialnämndens ram med –5,7 mkr.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Socialnämndens beslut 2020-05-27, § 67.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2020-08-25, § 252.
Kommunstyrelsens beslut 2020-09-09, § 192.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att avslå socialnämndens begäran om tilläggsanslag på grund av
underskott inom individ- och familjeomsorgen (IFO) 2020.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Socialnämnden
Ekonomichefen
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Dnr KS 2020/421

Anslag till Dalslands kanal och Snäcke kanal för år 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar bidrag till stiftelsen Dalslands
Kanals framtida bestånd och Snäcke kanal med 1 025 980 kronor för år 2021 vilket är en
uppräkning med 2,8 procent enligt Sveriges Kommuner och landstings prisindex för kommunal
verksamhet (PKV).
Sammanfattning av ärendet
Efter tidigare samrådsmöte, där ägarna fått besked, om ett äskande på 2,8% enligt Sveriges
Kommuner och Regioners PKV från Dalslands Kanal AB, togs anslagsframställan upp i
respektive kommun/region.
Vid stiftelsens styrelsesammanträde den 15 april 2020 enades man om att till ägarna äska 2,8%
enligt SKL:S PKV i ökning av anslaget till 2021. Framställan om anslag för år 2021 görs enligt
bifogade modell och fördelning av anslaget mellan bidragsgivarna sker enligt tidigare
överenskommelser.
Anslagsbeloppet för år 2021 uppgår till totalt 9 302 974 kronor. Av anslagsbeloppet avser
9 037 516 kronor Dalslands kanal och 265 458 kronor avser Snäcke kanal. Från år 1999 har
Västra Götalandsregionen bidragit med ett anslag för de administrativa kostnaderna. Dessa
kostnader uppgår för 2021 till 1 401 310 kronor.
Modellen innebär att de framräknade beloppen fungerar som ramanslag, vilket innebär att
uppkomna överskott eller underskott mellan åren får hanteras av styrelsen för Dalslands Kanal
AB inom de angivna ramarna.
Åberopande ovanstående anhåller Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd för
verksamhetsåret 2021 om att beviljas ett bidrag enligt bifogade specifikation.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånds anslagsfördelning 2021.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2020-08-25, § 256.
Kommunstyrelsens beslut 2020-09-09, § 196.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar bidrag till stiftelsen Dalslands
Kanals framtida bestånd och Snäcke kanal med 1 025 980 kronor för år 2021 vilket är en
uppräkning med 2,8 procent enligt Sveriges Kommuner och landstings prisindex för kommunal
verksamhet (PKV).
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Stiftelsen Dalslands Kanals framtida bestånd
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen
Justerandes sign
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Dnr KS 2020/445

Myndighetstaxor för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
(NÄRF) 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds taxor för
myndighetsutövning och myndighetstillsyn för 2021 enligt föreliggande förslag.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Roland Björndahl (M) och Patrik Tellander (M) i handläggningen
av ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har översänt förslag till taxor för myndighetsutövning och myndighetstillsyn för 2021. Taxorna ska fastställas av medlemskommunernas
kommunfullmäktige.
Taxorna räknas upp enligt kostnadsprisindex (KPI) för material och enligt lönerevision för
personalkostnader. Avtalsbundna intäkter räknas upp enligt avtalets bestämmelser. För år
2021 är medlemsbidraget uppräknat med 2,5 procent, KPI är 1,3 procent (jan 2019/
jan 2020) och beräknad lönerevision 2,5 procent.
Direktionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds beslutade den 16 juni 2020,
§ 28, att fastställa taxor 2021. Taxan föreslås gälla från och med 2021-01-01. Direktionen
beslutade vidare att tillsända taxor 2021 avseende myndighetsutövning till
kommunfullmäktige i respektive medlemskommun för antagande.
Beslutsunderlag
• Förslag till myndighetstaxor 2021 för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund med bilaga.
• Direktionens beslut 2020-06-16, § 28.
• Begäran om antagande av taxor för 2021 Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
• Arbetsutskottets beslut 2020-08-25, § 265.
• Kommunstyrelsens beslut 2020-09-09, § 197.
Förslag till beslut på sammanträdet
1:e vice ordföranden Christina Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt
följande:
Kommunfullmäktige fastställer Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds taxor för
myndighetsutövning och myndighetstillsyn för 2021 enligt föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
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Dnr KS 2020/443

Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och
lag om service till funktionshindrade (LSS) - kvartal 1/2020
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom tre månader
(kvartal 1/2020).
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden ska anmäla gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från
beslutsdatum till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rapporteringen avser också avbrott
i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre månader från datum för avbrott.
Rapporteringen till IVO sker kvartalsvis.
För första kvartalet 2020 har tre beslut inte kunnat verkställas inom tre månader. Ett beslut
gäller biträde personlig assistans enligt 9 § 2 LSS, ett beslut gäller kontaktperson enligt SoL
samt ett beslut som gäller utökat trygghetslarm/positionslarm enligt SoL.
Beslutsunderlag
• Socialnämndens beslut 2020-06-17, § 85.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
• Arbetsutskottets beslut 2020-08-25, § 262.
• Kommunstyrelsens beslut 2020-09-09, § 198.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom tre månader
(kvartal 1/2020).
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Socialnämnden
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Dnr KS 2020/443

Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och
lag om service till funktionshindrade (LSS) - kvartal 2/2020
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom tre månader
(kvartal 2/2020).
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden ska anmäla gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från
beslutsdatum till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rapporteringen avser också avbrott i
verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre månader från datum för avbrott.
Rapporteringen till IVO sker kvartalsvis.
För andra kvartalet 2020 finns inga beslut som ej verkställts inom tre månader. En avslutad
rapport gällande trygghetslarm/positionslarm har återredovisats till IVO.
Beslutsunderlag
• Socialnämndens beslut 2020-08-26, § 104.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
• Arbetsutskottets beslut 2020-09-08, § 279.
• Kommunstyrelsens beslut 2020-09-09, § 199.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom tre månader
(kvartal 2/2020).
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Socialnämnden
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Dnr KS 2020/455

Avsägelse av förtroendeuppdrag som 2:e vice ordförande i
socialnämnden, vice ordförande i socialnämndens utskott,
ersättare i miljö- och hälsorådet och ersättare i POLSAM
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Kerstin Nordström (S) befrias från sina uppdrag som
2:e vice ordförande i socialnämnden, vice ordförande i socialnämndens utskott, ersättare
i miljö- och hälsorådet och ersättare i POLSAM.
Sammanfattning av ärendet
Kerstin Nordström (S) har den 23 juni 2020 avsagt sig uppdragen som 2:e vice ordförande i
socialnämnden, vice ordförande i socialnämndens utskott, ersättare i miljö- och hälsorådet
och ersättare i POLSAM.
Beslutsunderlag
• Kerstin Nordströms avsägelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige beslutar att Kerstin Nordström (S)
befrias från sina uppdrag som 2:e vice ordförande i socialnämnden, vice ordförande i
socialnämndens utskott, ersättare i miljö- och hälsorådet och ersättare i POLSAM.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Kerstin Nordström (S)
Socialnämnden
Ansvarig Troman
Enheten för Digital service
Personalenheten – löner
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Dnr KS 2020/496

Avsägelse av förtroendeuppdrag som ersättare i kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Gert Lund (SD) befrias från sitt uppdrag som ersättare i
kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Gert Lund (SD) har den 3 augusti 2020 avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
• Gert Lunds avsägelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige beslutar att Gert Lund (SD) befrias
från sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Gert Lund (SD)
Ansvarig Troman
Enheten för Digital service
Personalenheten - löner
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Dnr KS 2020/503

Avsägelse av förtroendeuppdrag som ledamot i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. Karolina Hultman Wessman (C) befrias från förtroendeuppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige.
2. uppmana Länsstyrelsen att genomföra en ny sammanräkning för att utse ny ledamot
och ny ersättare i kommunfullmäktige efter Karolina Hultman Wessman (C).
Sammanfattning av ärendet
Karolina Hultman Wessman (C) har den 5 augusti 2020 avsagt sig uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
• Karolina Hultman Wessmans avsägelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige beslutar att
1. Karolina Hultman Wessman (C) befrias från förtroendeuppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige.
2. uppmana Länsstyrelsen att genomföra en ny sammanräkning för att utse ny ledamot
och ny ersättare i kommunfullmäktige efter Karolina Hultman Wessman (C).
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Karolina Hultman Wessman (C)
Länsstyrelsen Västra Götaland
Ansvarig Troman
Enheten för Digital service
Personalenheten - löner
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Dnr KS 2020/39

Kompletteringsval av ny ersättare i kultur- och utbildningsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Lisbeth Andersson (C) till ny ersättare i kultur- och
utbildningsnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att Anna Sanengen (C) den 29 januari 2020 valdes till ny ordförande i kulturoch utbildningsnämnden efter Tomas Nilsson (C) som avgått ska kommunfullmäktige utse en ny
ersättare.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till valberedningens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att utse Lisbeth Andersson (C) till ny ersättare i kultur- och
utbildningsnämnden.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Lisbeth Andersson (C)
Kultur- och utbildningsnämnden
Ansvarig Troman
Enheten för Digital service
Personalenheten - löner
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Kompletteringsval av ny 2:e vice ordförande i socialnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Eva Larsson (S) till ny 2:e vice ordförande i
socialnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att Kerstin Nordström (S) den 23 juni 2020 avsagt sig uppdragen som
2:e vice ordförande i socialnämnden, vice ordförande i socialnämndens utskott, ersättare
i miljö- och hälsorådet och ersättare i POLSAM ska kommunfullmäktige utse ny 2:e vice
ordförande i socialnämnden.
Övriga val förrättas av socialnämnden vi kommande sammanträde.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till valberedningens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att utse Eva Larsson (S) till ny 2:e vice ordförande i
socialnämnden.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Eva Larsson (S)
Socialnämnden
Ansvarig Troman
Enheten för Digital service
Personalenheten - löner
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Dnr KS 2020/39

Kompletteringsval av ny ledamot i socialnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Christine Andersson (S) till ny ledamot i socialnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att Kerstin Nordström (S) den 23 juni 2020 avsagt sig uppdraget i
socialnämnden uppstår en vakans och kommunfullmäktige ska därför utse en ny ledamot.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till valberedningens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att utse Christine Andersson (S) till ny ledamot i socialnämnden.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Christine Andersson (S)
Socialnämnden
Ansvarig Troman
Enheten för Digital service
Personalenheten - löner
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Dnr KS 2020/39

Kompletteringsval av ny ersättare i socialnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Florence Jonasson (S) till ny ersättare i socialnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att Kerstin Nordström (S) den 23 juni 2020 avsagt sig uppdraget i
socialnämnden och Christine Andersson föreslås till ny ledamot uppstår en vakans och
kommunfullmäktige ska därför utse en ny ersättare.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till valberedningens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att utse Florence Jonasson (S) till ny ersättare i socialnämnden.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Florence Jonasson (S)
Socialnämnden
Ansvarig Troman
Enheten för Digital service
Personalenheten - löner
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Dnr KS 2020/39

Kompletteringsval av ny ersättare i kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Tony Andersson (SD) till ny ersättare i kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att Gert Lund (SD) den 3 augusti 2020 avsagt sig uppdraget som
ersättare i kommunstyrelsen ska kommunfullmäktige utse en ny ersättare.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till valberedningens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att utse Tony Andersson (SD) till ny ersättare i kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Tony Andersson (SD)
Ansvarig Troman
Enheten för Digital service
Personalenheten - löner
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§ 114

Nytillkomna interpellationer
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige medger att interpellationerna får ställas och överlämnar dem
till socialnämndens ordförande respektive kommunstyrelsens ordförande för
besvarande vid fullmäktiges nästa sammanträde.
Sammanfattning av ärendet

Inlämnad av

Interpellation till socialnämndens ordförande om
politiskt ansvar för att genomföra heltidsresan i
Mellerud

Michael Melby (S)

Dnr KS 2020/539
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om hur
Mellerud agerat under pandemin för att vara en bra och
attraktiv arbetsgivare

Pål Magnussen (V)

Dnr KS 2020/555
Beslutsunderlag
• Interpellationer
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige medger att interpellationen får
ställas och överlämnar den till socialnämndens ordförande respektive kommunstyrelsens ordförande för besvarande vid fullmäktiges nästa sammanträde.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Socialnämndens ordförande
Kommunstyrelsens ordförande
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§ 115

Nytillkomna medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet

Inlämnad av
Conny Klingborg,
Mellerud

Besvaras av
Kommunstyrelsen

Medborgarförslag om fritidsbank

KS 2020/502

Hannah Andersson,
Mellerud

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag om en större
hundrastgård i Mellerud

Carina Bengtsson,
Mellerud

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag om att bygga ut
hundrastgården i Mellerud

Emma Borghult,
Melleruds

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag om att vid fulla
återvinningscontainrar meddelar
Melleruds kommun om tömning

KS 2020/453

KS 2020/540

KS 2020/546

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
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