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Dnr KS 2020/599

Energiprojekt EES - uppföljning av energiförbrukningen inom
Melleruds kommuns verksamheter/bolag 2019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Energi- och klimatstrategerna vid Dalslands miljö- och energikontor redovisar en uppföljning av
Melleruds kommuns energianvändning, utveckling och vilka åtgärder som genomförts samt hur
det ser ut framåt med stöd och andra möjligheter inom energiområdet.
Vidare informerar de om energi- och klimatrådgivningen till allmänheten under 2019 och
genomförda aktiviteter/projekt.
Beslutsunderlag
• Uppföljning av energiförbrukningen inom Melleruds kommuns verksamheter/bolag 2019.
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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§ 215

Fibertäckning inom Melleruds kommun, lägesrapport
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Enhetschefen för Digital service lämnar en aktuell rapport om fibertäckningen inom Melleruds
kommun.
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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§ 216

Besök hos PRO Mellerud
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen besöker PRO Mellerud och deltar i
återinvigningsceremonin efter ombyggnad av lokalen.
PRO:s ordföranden och ledamot informerar om föreningens historia och verksamhet.
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Dnr KS 2018/641

Slutredovisning av projekt Förvärv av del av fastigheten Bråna 4:1
(Bråna Sjöskog)
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av projekt Förvärv del av Bråna 4:1 och
avslutar ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Marken är inköpt och ägandet har gått över till Melleruds kommun. Avstyckning har också skett
av tomterna på Örnudden. Kommunen har även fått tillstånd enligt jordförvärvslagen.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-21, § 150
Slutredovisning.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2020-10-06, § 318.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av projekt Förvärv del av Bråna 4:1 och
avslutar ärendet.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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Dnr KS 2020/207

Redovisning av ekonomiska och sociala effekterna av projekt
Jobbredo samt projektets ekonomi
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsmarknadsenhetens verksamhetsutvecklare redovisar löpande vid varje ordinarie
sammanträde med kommunstyrelsen de ekonomiska och sociala effekterna av projekt
”Jobbredo”.
En aktuell redovisning av projektets ekonomi lämnas.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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Dnr KS 2020/382

Retroaktiv ansökan om LOK-stöd från Melleruds Innebandyförening
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärende till förvaltningen som får i uppdrag att
kontakta Melleruds Innebandyklubb för att ta reda på orsaken till att de inte inkommit med
ansökan i tid och tydligt ange skälen.
Sammanfattning av ärendet
Den 11 juni 2020 inkom ett mail från Melleruds Innebandyklubb som bad om retroaktivt lokalt
aktivitetsbidrag (LOK-bidrag) för 2019. Melleruds Innebandyklubb är förening som bedriver
innebandyverksamhet för barn, ungdomar och vuxna och har funnits i 30 år.
I regler för föreningsstöd inom kommunstyrelsens område framgår kriterier och krav för LOKbidraget. Här framgår för det första att LOK-ansökan för aktiviteter genomförda under perioden
1 januari till och med 30 juni ska lämnas in till kommunen senast den 25 augusti samma år.
Ansökan för aktiviteter genomförda under perioden 1 juli till och med 31 december ska lämnas
in till kommunen senast den 25 februari året efter. För det andra framgår att för sent
inkommen ansökan inte berättigar till bidrag. Om särskilda skäl föreligger kan kommunstyrelsen
besluta om undantag från denna regel.
På grund av för sent inkomna ansökningar informerades föreningen om att de inte är
berättigade LOK-stöd för 2019 samt att kommunen inte utbetalar retroaktiva ansökningar för
året innan.
Med anledning av covid-19 har Melleruds kommun beslutat om ett stödpaket till det lokala
föreningslivet. Stödpaketet återfinns på kommunens webbsida www.mellerud.se/coronaviruset
och innebär bland annat att kommunen är beredda att betala motsvarande ersättningar till de
lokala föreningarna som under 2019 trots att de aktiviteter som planerats kanske inte kan
genomföras.
Melleruds kommun har därför beviljat Melleruds Innebandyklubb LOK-stöd för 2020 som
grundar sig på aktiviteter genomförda 2019.
Att föreningen lämnat in ansökningarna för sent bedöms inte i detta fall vara hänförligt till
covid-19. Den retroaktiva ansökan bör därför avslås.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Ansökan om bidrag med bilagor.
Åtgärdspaket för att stötta lokala föreningslivet, delegationsbeslut § 4/2020.
Regler för föreningsstöd (KS område) Fastställd av KS § 148 den 5 november 2014.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga.
Arbetsutskottets beslut 2020-09-22, § 283.

Förslag till beslut på sammanträdet
Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen beslutar avslå Melleruds Innebandyklubbs retroaktiva ansökan om lokalt
aktivitetsstöd för deras verksamhet 2019. Beslutet motiveras dels genom att ansökan är för
sent inkommen, dels har föreningen redan beviljats motsvarande stöd för 2020 och bidraget
grundar sig på den aktivitet som genomförts motsvarande ett normalt år.
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Daniel Jensen (KD): Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärende till förvaltningen som
får i uppdrag att kontakta Melleruds Innebandyklubb för att ta reda på orsaken till att de inte
inkommit med ansökan i tid och tydligt ange skälen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på om ärendet ska avgöras vid dagen sammanträde eller om ärendet ska
återremitteras. Ordföranden finner att ärendet ska återremitteras till förvaltningen som får i
uppdrag att kontakta Melleruds Innebandyklubb för att ta reda på orsaken till att de inte
inkommit med ansökan i tid och tydligt ange skälen.
Beslutet skickas till
Enhetschefen Kommunikation
Samhällsvägledaren
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Dnr KS 2020/170

Pandemin Covid-19 (Corona) - information m.m.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Enhetschefen för Kommunikation och säkerhet lämnar en aktuell rapport om läget i
kommunens verksamheter m.m. med anledning av pandemin Covid-19 (Corona) :
• Smittspridningen ökar
Enhetschefen för Kommunikation och säkerhet informerar från regional samverkanskonferens den 6 oktober 2020. Smittan ökar i Europa och Sverige. Sämre följsamhet av
myndigheternas rekommendationer. Unga mest representerade av smittade. Viruset sprider
sig vid situationer där man är nära varandra under längre tid. Besöksförbudet för SÄBO
upphörde 1 oktober 2020. Ytterligare vägledning till kommunerna kommer.
• Antikroppstester
Enhetschefen för Kommunikation och säkerhet informerar att test kan bokas på 160
vårdcentraler. Närhälsan testar vår vårdpersonal.
• Informationssäkerhetsmånad
Enhetschefen för Kommunikation och säkerhet informerar att oktober månad är
informationssäkerhetsmånad och att man ska jobba tryggt och säkert vid distansarbete.
• Läget i kommunens verksamhet
Enhetschefen för Kommunikation och säkerhet informerar att en annons om kommunens
arbete ned covid-19 i Melleruds Nyheter planeras. Samordningsmöten varannan vecka.
Grönt läge i kommunens verksamheter utom för enheten för Digital service.
• Ny rekommendation för anhöriga till smittade
Enhetschefen för Kommunikation och säkerhet informerar att Folkhälsomyndigheten har
kommit ut med en ny rekommendation. Det är läkare som avgör om anhöriga ska stanna
hemma från arbete.
• Information till vårdnadstagare
Enhetschefen för Kommunikation och säkerhet informerar information till vårdstagare till
barn i förskola och skolan.
• Religiösa högtider
Enhetschefen för Kommunikation och säkerhet informerar att information tas fram om hur
kommande religiösa högtider bör hanteras.
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 2017/452

Detaljplan för Vita Sandars camping i Melleruds kommun, antagande
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Vita Sandars camping i Melleruds kommun
enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning av ärendet
Vita Sandars camping är ett populärt besöksmål för människor i och utanför Mellerud.
Möjligheterna att utveckla och utöka campingen är viktig för besöksnäringen i kommunen.
Under senare år har campingverksamheten förändrats, det ställs helt nya krav, dels på den
service en camping erbjuder sina gäster och dels ökar efterfrågan på platser för permanent
uppställning av husvagnar och villavagnar.
Melleruds kommun vill erbjuda goda möjligheter att vistas i naturen. Som ett led i detta bör
möjligheterna för allmänheten att besöka badstranden i Vita Sannar och Sjöskogens motionsoch promenadstigar att förbättras.
Syftet med detaljplanen är därför att möjliggöra en utveckling av befintlig camping-anläggning
samt att förbättra tillgängligheten till stranden och Sjöskogen med dess fina motions- och
promenadstigar.
Planförslaget har varit ute på samråd under sommaren 2019.
Samrådsredogörelse har upprättats. Planförslaget har därefter varit ute på granskning under
sommaren 2020. De inkomna synpunkterna har sammanfattats i ett granskningsutlåtande.
Efter granskningsperiodens slut har Vattenfall Eldistribution AB meddelat att det exakta läget på
deras ledningsdragningar inom planområdet måste mätas in. Vattenfall räknar med att kunna
leverera exakta lägesuppgifter i början av september, varefter placeringen av u-områden på
plankartan kan justeras. Mindre förändringar av u-områdenas lägen bedöms vara av ringa
betydelse för detaljplanens genomförande.
Byggnadsnämnden beslutade den 26 augusti 2020, § 124, att
1. godkänna granskningsutlåtandet.
2. godkänna detaljplanens antagandehandling med ungefärligt inlagda u-områden för
Vattenfalls ledningar.
3. föreslå Kommunfullmäktige att, efter att exakta u-områden är inlagda, anta detaljplanen för
Vita Sandars camping.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Detaljplan för Bråna 4:2 m.fl. Vita Sandars camping i Mellerud (antagandehandling).
Fastighetsförteckning
Byggnadsnämndens beslut 2020-08-26, § 124.
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2020-10-06, § 303.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Vita Sandars camping i Melleruds kommun
enligt föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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Dnr KS 2020/584

Svar på remiss om Åtgärdsvalsstudie väg E45 Vänersborg-Mellerud
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avge yttrande på remissversionen av ”Åtgärdsvalsstudie E45
Vänersborg-Mellerud” i enlighet med bilaga.
Sammanfattning av ärendet
Trafikverket har fått i uppdrag att utreda möjligheten att färdigställa den kvarvarande sträckan
av E45 mellan Vänersborg och Mellerud till en 2+1-väg med en målhastighet på 100 km/h.
Det första steget i denna process är att genomföra en åtgärdsvalsstudie (ÅVS), vilken
initierades 2018.
Under våren 2020 tog kommunfullmäktige i Mellerud beslut om sitt ställningstagande angående
förbifarter kring Melleruds tätort och Erikstad.
Trafikverkets arbete med åtgärdsvalsstudien är nu ute på remiss och ger kommunen möjlighet
att inkomma med synpunkter på utställt förslag. På grund av ändrade förutsättningar för
prövningsprocessen mot nationell infrastrukturplan har remisstiden förkortats väsentligt och
ett remissvar ska vara Trafikverket tillhanda senast 1 november 2020.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Remiss Åtgärdsvalsstudie väg E45 Vänersborg-Mellerud.
Missiv.
Förslag till yttrande från Melleruds kommun.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2020-10-06, § 304.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att avge yttrande på remissversionen av ”Åtgärdsvalsstudie E45
Vänersborg-Mellerud” i enlighet med bilaga.
Jörgen Eriksson (KIM): Kommunstyrelsen beslutar om följande tillägg i yttrandet:

Melleruds kommun ser det som angeläget att trafiksäkerhetshöjande åtgärder för fotgängare
uppmärksammas och vidtas för befintliga vägar (E45 och Lv 166) genom tätorten redan i
nuläget.
Beslutsgång 1
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsgång 2
Ordförande frågar därefter på förslaget på tillägget i yttrandet och finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.
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Dnr KS 2020/593

Delårsbokslut 2020-08-31 och Prognos 2/2020 för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner rapporten.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens förvaltning och samhällsbyggnadsförvaltning har utarbetat ett delårsbokslut
till och med 2020-08-31. I rapporten presenteras ekonomiskt utfall för perioden och prognos på
årets utfall, investeringsuppföljning samt uppföljning av nämndens mål.
Total prognostiseras ett överskott för kommunstyrelsen med 2,9 mkr, varav samhällsbyggnadsförvaltningen 0,9 mkr och kommunstyrelsens förvaltning 2,0 mkr. För affärsverksamheten prognostiseras ett underskott med 0,4 mkr. Affärs-verksamhetens resultat
redovisas som en fordran respektive skuld till respektive taxekollektiv i bokslutet och påverkar
inte resultatet.
Av kommunstyrelsen 12 nämndmål bedöms två uppnås helt, fem delvis och fem nås inte alls.
Covid-19 har medfört att aktiviteter för nå målen inte kunnat genomföras i år.
Rapporten innehåller även kommunfullmäktiges, revisionens, överförmyndarens och
valnämndens uppföljningar. Kommunfullmäktige prognostiserar ett underskott på -0,2 mkr
och överförmyndaren ett underskott på -0,5 mkr.
Beslutsunderlag
• Delårsbokslut 2020-08-31 och Prognos 2/2020 för KF och KS.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
• Arbetsutskottets beslut 2020-10-06, § 307.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige godkänner rapporten.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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Dnr KS 2020/273

Delårsbokslut 2020-08-31 och Prognos 2/2020 för Melleruds kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. godkänna rapporten för Melleruds kommun.
2. godkänna övriga nämnders rapporter.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. uppmana de nämnder som visar underskott att arbeta för en budget i balans.
2. meddela kommunfullmäktige att det finns en hög risk för att samtliga nämnder inte
uppnår en budget i balans.
3. uppdra till kommunchefen att sammankalla till en dialog med presidierna för
kommunstyrelsen, kultur- och utbildningsnämnden och socialnämnden för att nämnder
där ska redovisa sina åtgärder för att uppnå en budget i balans.
Sammanfattning av ärendet
Ekonomienheten har tagit fram ett delårsbokslut per augusti och en prognos för helåret
utifrån nämndernas rapporter.
Årets resultat beräknas till +14,7 mkr, vilket är +1,7 mkr bättre än budget.
Resultatförbättringen från prognos 1med 17 mkr beror på lägre budgetunderskott för
nämnderna (6 mkr), ytterligare tillskott av generella statsbidrag (3 mkr) och bättre
skatteunderlagsprogos med (8 mkr).
Covid-19 har fått stora konsekvenser för världsekonomin. Skatteunderlagprognosen
grundas på Sveriges kommuner och region (SKR) prognos. De konstaterar i sin prognos
att osäkerheten är stor. En långsammare återhämtning av samhällsekonomin än deras
scenario innebär lägre skatteintäkter.
Nämnderna prognostiserar ett underskott mot budget på-11,3 mkr, varav
socialnämnden -7,1 mkr och kultur- och utbildningsnämnden -6,5 mkr, medan övriga
finansieringsposter beräknas bli +8,2 mkr bättre än budget. Bland annat ersättning från
Försäkringskassan för sjuklönekostnader. Skatt och bidrag bedöms bli +4 mkr bättre
budget. Finansnettot beräknas bli +0,8 mkr bättre än budget.
Årets nettoinvesteringar beräknas till 114,8 mkr, vilket är 53 mkr lägre än budget.
Av kommunfullmäktiges tretton mål för verksamheten uppnås tre helt, åtta delvis och
två uppnås inte. Av de fyra finansiella målen uppnås två. I budgeten för 2020 beslutade
fullmäktige, på grund av den höga investeringsnivån, undantag för två av de finansiella
målen. Med detta som utgångspunkt uppnås god ekonomisk hushållning.
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Beslutsunderlag
•
•
•
•

Delårsbokslut 2020-08-31 och Prognos 2/2020 för Melleruds kommun.
Delårsbokslut 2020-08-31 och Prognos 2/2020 för BN, KUN och SN.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2020-10-06, § 308.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att
1. godkänner rapporten för Melleruds kommun.
2. godkänner övriga nämnders rapporter.
Kommunstyrelsen beslutar att
1. uppmana de nämnder som visar underskott att arbeta för en budget i balans.
2. meddela kommunfullmäktige att det finns en hög risk för att samtliga nämnder inte
uppnår en budget i balans.
3. uppdra till kommunchefen att sammankalla till en dialog med presidierna för
kommunstyrelsen, kultur- och utbildningsnämnden och socialnämnden för att nämnder
där ska redovisa sina åtgärder för att uppnå en budget i balans.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas till
Kultur- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Kommunchefen
Förvaltningscheferna
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Dnr KS 2020/547

Kommunstyrelsens mål 2021, delredovisning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunens styr- och ledningssystem ska en nämnd ta fram mål utifrån fullmäktiges mål.
Kommunfullmäktige beslutar om nämndernas budgetramar för kommande år i juni.
Nämnderna anpassar därefter nämndmålen så att de ryms inom tilldelade ramar.
Förvaltningschefen initierar arbetet. Målen ska tas fram enligt S.M.A.R.T – modellen. Målen
redovisas vid budgetdialog i september samt fullmäktiges novembermöte året innan budgetåret.
Kommunfullmäktige ska vid detta tillfälle besluta om hur stor andel av målen som ska
vara uppfyllda för att vara godkänt. Målen ska vara möjliga att stämma av vid varje
uppföljningstillfälle under året.
Efter att styrelsen/nämnden tilldelats nämndmål och en budgetram börjar arbetet med att ta
fram en detaljbudget för budgetåret. I november ska detaljbudgeten vara klar, nämndmål
diskuteras vid budgetdialog och redovisas på kommunfullmäktiges novembermöte tillsammans
med nämndens förslag till taxor och avgifter.
Arbetsutskottet beslutade den 8 september 2020, § 281, att
1. ge kommunchefen i uppdrag att utarbeta förslag till mål för kommunstyrelsen 2021
utifrån redovisat förslag och förutsättningar samt förd diskussion.
2. uppdraget delredovisas vid arbetsutskottets sammanträde den 6 oktober och
kommunstyrelsens sammanträde den 9 oktober 2020.
Kommunchefen och ekonomichefen lämnar en delredovisning av pågående arbete.
Beslutsunderlag
• Arbetsutskottets beslut 2020-09-08, § 281.
• Arbetsutskottets beslut 2020-09-22, § 292.
• Arbetsutskottets beslut 2020-10-06, § 320.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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Dnr KS 2020/289

Svar på motion om att samtliga politiker i kommunfullmäktige avstår
från sitt arvode på 200 kronor/fullmäktigemöte från och med maj
månad 2020 och året ut att användas till julhälsning till äldre och
ensamma
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås med hänvisning till att det är upp till
varje förtroendevald att fritt avstå sitt arvode alternativt använda arvodet på det sätt den
förtroendevalde finner lämpligt.
Reservationer
Ulf Rexefjord (SD) och Martin Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag.
Sammanfattning av ärendet
Berny Dahlberg (SD) föreslår i en motion den 19 april 2020 att kommunfullmäktige beslutar att
samtliga politiker i kommunfullmäktige avstår från sitt arvode på 200 kronor/fullmäktige-möte
från och med maj månad 2020 och året ut. Den samlade summan av detta används till att
sända ut en liten julhälsning från politikerna till den äldre och ensamma målgruppen.
I samband med att Reglemente för ekonomiska ersättningar för förtroendevalda i Melleruds
kommun antogs av kommunfullmäktige den 18 juni 2014, § 46, infördes ett inläsningsarvode på
200 kronor/möte för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige som tjänstgör vid
kommunfullmäktiges sammanträde.
Tidigare har något arvode inte utgått. I stället har de förtroendevalda i kommunfullmäktige
bjudits in till ett julbord i samband med fullmäktiges sista sammanträde varje år.
Kommunfullmäktige har den 25 september 2019, § 118, antagit ett nytt reglemente för
ekonomiska ersättningar för förtroendevalda i Melleruds kommun. Av underlaget för detta
beslut framgår arvodesberedningens överväganden.
Det står varje förtroendevald fritt att avstå sitt arvode alternativt använda arvodet på det sätt
den förtroendevalde finner lämpligt.
Beslutsunderlag
• Motion.
• Kommunstyrelsens ordförandes förslag till svar.
• Arbetsutskottets beslut 2020-09-22, § 293.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås med hänvisning till att det är upp till
varje förtroendevald att fritt avstå sitt arvode alternativt använda arvodet på det sätt den
förtroendevalde finner lämpligt.
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Ulf Rexefjord (SD): Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets avslagsförslag.
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Dnr KS 2020/550

Sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen,
arbetsutskott och miljö- och hälsoråd 2021
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesplan 2021 enligt följande:
Kommunfullmäktige
Ons 27 januari

Ons 21 april

Ons 22 september

Ons 19 oktober

Ons 24 februari

Ons 26 maj

Ons 17 november

Ons 24 mars

Ons 22 juni

Ons 15 december

Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesplan 2021 för kommunstyrelsen, kommunstyrelsens
arbetsutskott och miljö- och hälsorådet enligt följande:
Kommunstyrelsen
Ons 13 januari

Ons 7 april

Ons 11 augusti

Ons 6 oktober

Ons 10 februari

Ons 5 maj

Ons 8 september

Ons 2 november

Ons 10 mars

Ons 9 juni

Ons 1 december

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tis 12 januari

Tis 6 april

Tis 10 augusti

Tis 5 oktober

Tis 26 januari

Tis 20 april

Tis 24 augusti

Tis 19 oktober

Tis 9 februari

Tis 4 maj

Tis 7 september

Tis 2 november

Tis 23 februari

Tis 25 maj

Tis 21 september

Tis 16 november

Tis 9 mars

Tis 8 juni

Tis 30 november

Tis 23 mars

Tis 22 juni

Tis 14 december

Kommunstyrelsens arbetsutskott (ekonomi)
Mån 8 mars

Tis 6 april

Tis 4 oktober

Tis 9 mars

Tis 5 oktober

Miljö- och hälsorådet
Mån 15 februari

Mån 17 maj

Mån 13 september

Mån 6 december

Sammanfattning av ärendet
Enligt 5 kap 12 § kommunallagen bestämmer kommunfullmäktige när ordinarie sammanträde
med fullmäktige ska hållas.
Enligt 5 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska ordinarie sammanträde hållas enligt av
fullmäktige godkänd sammanträdesplan. Av 25 § i kommunstyrelsens reglemente framgår att
styrelsen bestämmer dag och tid för sina sammanträden.
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Beslutsunderlag
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga.
• Arbetsutskottets beslut 2020-09-22, § 294.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesplan 2021 enligt föreliggande förslag.
Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesplan 2021 för kommunstyrelsen, kommunstyrelsens
arbetsutskott och miljö- och hälsorådet enligt föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-10-09

Kommunstyrelsen

sida
22

§ 228

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

Dnr

Inkom

Motion om att det ska bli
KS 2017/464 2017-08-15
avgiftsfritt att lämna sopor
för privatpersoner vid
Hunnebyns återvinningscentral samt att öppettiderna ses över för ökad
tillgänglighet
Motion om att ingen
KS 2017/733 2017-12-20
enhetschef inom Melleruds
kommun ska ha ansvar för
fler än 25 medarbetare
Motion om plan för
utvecklingen av lekoch aktivitetsplatser

KS 2018/125 2018-02-20

Motion om att utreda
KS 2018/519 2018-08-27
möjligheterna att inrätta/
bygga ett säkert och tryggt
sätt att ta sig över E45 och
Rv 166
Motion om att hela
Åsensbruk ska leva
Motion om att Melleruds
kommun upphör med
parkeringsbevakning
snarast möjligt

Justerandes sign

KS 2020/250 2020-04-09

KS 2020/288 2020-04-23

Inlämnad av

Aktuell status

Anette Levin
(L)

Utreds av samhällsbyggndsförvaltningen

Utreds av kommunRoland Björndahl
styrelseförvaltningen
(M)

Daniel Jensen
(KD)

Utreds av samhällsbyggndsförvaltningen

Jörgen Eriksson
(KIM)

Utreds av samhällsbyggndsförvaltningen

Michael Melby
(S)

Utreds av kommunstyrelseförvaltningen

Utreds av samMartin Andersson hällsbyggnds(SD)
förvaltningen
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Motion
Motion om att samtliga
politiker i kommunfullmäktige avstår från sitt
arvode på 200 kronor/
fullmäktigemöte från och
med maj månad 2020 och
året ut att användas till
julhälsning till äldre och
ensamma
Motion om att taxan för
uteserveringar i Melleruds
kommun tas bort
permanent

Dnr

Inkom

KS 2020/289 2020-04-23

KS 2020/447 2020-06-22

Inlämnad av
Berny Dahlberg
(SD)

Liselott Hassel
(SD)

Aktuell status
KS 9/10

Utreds av samhällsbyggndsförvaltningen

Beslutsunderlag
• Arbetsutskottets beslut 2020-09-22, § 296.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och beslutar att beredningen ska fortsätta.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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§ 229

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

Dnr

Medborgarförslag om
lekplats i Dals Rostocks
tätort tillgängligt för
allmänheten dagtid

KS 2017/327 2017-06-08

Utreds av samhällsPaula Jacobsson byggnadsförvaltningen

Medborgarförslag om
utökning av befintlig
hundrastgård i Mellerud

KS 2018/170 2018-03-09

Maria Ihrén

KSAU 19/10

Medborgarförslag om en
större hundrastgård i
Mellerud

KS 2018/213 2018-03-27

Carina
Bengtsson

KSAU 19/10

Medborgarförslag om
skyltar på de mest
cykeltrafikerade vägarna för
KS 2018/342 2018-05-15
att påminna bilister att de
behöver visa mer hänsyn för
de oskyddade cyklisterna

Jesper
Andersson

Utreds av samhällsbyggnadsförvaltningen

Medborgarförslag om
papperskorg vid
konstgräsplanen

Lennart Norén

Utreds av samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes sign

Inkom

KS 2018/355 2018-05-24

Inlämnad av

Utdragsbestyrkande

Aktuell status

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-10-09

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag

Inlämnad av

Aktuell status

Medborgarförslag om en
vägsträckning för gångtrafik
mellan Violvägen och
KS 2018/360 2018-05-28
Kroppefjälls hotell och
vandrarhem och
Kroppefjälls barnstuga i
Dals Rostock

Dan Pettersson

Utreds av samhällsbyggnadsförvaltningen

Medborgarförslag om
farthinder på P D
Lundgrensgatan i Mellerud

KS 2018/495 2018-08-14

Inger Claesson

Utreds av samhällsbyggnadsförvaltningen

Medborgarförslag om
hastighetsbegränsning i
Åsensbruk

KS 2018/569 2018-09-25

Utreds av samhällsValentina Berisha byggnadsförvaltningen

Medborgarförslag om
utökade öppettider på
Hunnebyns återvinningscentral

KS 2018/677 2018-11-12

Carina BladEriksson

Utreds av samhällsbyggnadsförvaltningen

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

KS 2019/67

Ingvar Lisius

KSAU 19/10

Medborgarförslag om att
snygga till f.d. lekplatsen vid KS 2019/341 2019-06-11
Södergatan i Mellerud

Mona Skoogh

Utreds av samhällsbyggnadsförvaltningen

Medborgarförslag om
utegym i Sunnanå

KS 2019/345 2019-06-20

Lars-Göran
Johansson

Utreds av samhällsbyggnadsförvaltningen

Medborgarförslag om
motorcrossbana i Mellerud

KS 2019/416 2019-08-19

Utreds av samhällsJesper Lundquist byggnadsförvaltningen

Medborgarförslag om
åtgärder på Råggatan i
Mellerud

KS 2019/443 2019-09-06

Yvonne och
Steefan
Mårtensson

Utreds av samhällsbyggnadsförvaltningen

Medborgarförslag om att
KS 2019/547 2019-11-06
kartlägga ödehus på landet

Karl-Ivar
Karlsson

Utreds av
kommunstyrelseförvaltningen

Medborgarförslag om
uppgradering av teknisk
utrustning m.m. i
Erikstadsrummet och
Grinstadsrummet i
kommunhuset

Ingvar Lisius

Utreds av
kommunstyrelseförvaltningen
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Aktuell status

Medborgarförslag om
belysning över stora bron i KS 2019/636 2019-12-16
Håverud

Utreds av samhällsJohnny Persson byggnadsförvaltningen

Medborgarförslag om
försäljning av mottaget
material vid återvinningsstationen Hunnebyn

2020-01-03

Utreds av samhällsRichard Olausson byggnadsförvaltningen

2020-01-29

Cristian
Andersson

KSAU 19/10

Medborgarförslag om
utbyggnad av glasskiosken KS 2020/232 2020-04-01
på Köpmantorget

Marina Udén

Utreds av samhällsbyggnadsförvaltningen

Medborgarförslag om
hundrastgård i Åsensbruk

KS 2020/345 2020-05-13

Utreds av samhällsAnita Johansson byggnadsförvaltningen

Medborgarförslag om
aktivitetsparken vid
Rådaskolan

KS 2020/427 2020-06-15

Annika Ahlqvist
och Bo
Andersson

Utreds av samhällsbyggnadsförvaltningen

Medborgarförslag om
aktivitetsparken vid
Rådaskolan

KS 2020/428 2020-06-15

Maj-Britt och
Gunnar
Johansson

Utreds av samhällsbyggnadsförvaltningen

Medborgarförslag om
aktivitetsparken vid
Rådaskolan

KS 2020/434 2020-06-16

Lena Nilsson

Utreds av samhällsbyggnadsförvaltningen

KS 2020/6

Medborgarförslag om att en
lampa sätts upp på yttre
KS 2020/63
båtrampen i Sunnanå hamn

Medborgarförslag om att vid
fulla återvinningscontainrar
KS 2020/453 2020-06-24
meddelar Melleruds
kommun om tömning

Utreds av samhällsConny Klingborg byggnadsförvaltningen

Medborgarförslag om
fritidsbank

KS 2020/502 2020-08-04

Hannah
Andersson

Utreds av
kommunstyrelseförvaltningen

Medborgarförslag om en
större hundrastgård i
Mellerud

KS 2020/540 2020-08-28

Carina
Bengtsson

KSAU 19/10

Medborgarförslag om att
bygga ut hundrastgården i
Mellerud

KS 2020/546 2020-08-31

Emma Borghult

KSAU 19/10
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Beslutsunderlag
• Arbetsutskottets beslut 2020-09-22, § 297.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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§ 230

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

Inkom

Beslut

2017-11-10

Kommunstyrelsen beslutade den
12 augusti 2020 att anse
medborgarförslaget som besvarat
med hänvisning till att förslaget
kommer att tas med i det arbete
som pågår med framtagandet av
en plan för gång- och cykelvägnätet inom Melleruds kommun.

KS 2017/636
Medborgarförslag om att en cykelbana
byggs från Mellerud till Håverud

KS 2018/154
Medborgarförslag om att
2018-03-07
vårdnadsutredningar, gällande att
statistik över utredningarnas förslag ska
tas fram och publiceras
KS 2018/218
Medborgarförslag om att Melleruds
kommun gör den öppna verksamheten 2018-03-28
inom socialpsykiatrin tillgänglig även på
helger

Justerandes sign

Socialnämnden beslutade den
20 april 2020 att avslå medborgarförslaget då det saknar
laglig grund
Socialnämnden beslutade den
26 augusti 2020 att anse
medborgarförslaget besvarat med
stöd av att verksamheten anpassas
utifrån deltagarnas behov och
aktivitetsplan, vid behov kommer
det även att vara öppet på helger.

Utdragsbestyrkande
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Medborgarförslag

Inkom

KS 2019/185
Medborgarförslag om att byta ut
2019-04-01
Kroppefjällsfilmen på biblioteket mot den
nya digitala och uppdaterade versionen

KS 2019/216
Medborgarförslag om att Melleruds
kommun anställer en person som ger
stöd till personer med syn- och/eller
hörselnedsättning

2019-04-10

KS 2019/460
Medborgarförslag om att öka demokratin 2019-09-17
och förståelsen om EU

Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden
beslutade den 9 mars 2020 att
bifalla medborgarförslaget om att
framställa och tillhandahålla en
digital kopia av Kroppefjällsfilmen
för utlåning på kommunbiblioteket
men att avslå att ha digitala kopior
av Kroppefjällsfilmen till försäljning.
Socialnämnden beslutade den
27 maj 2020 att avslå
medborgarförslaget då det saknas
ekonomiska förutsättningar till att
inrätta en sådan tjänst.
Kommunstyrelsen beslutade den
9 september 2020 att bifalla
medborgarförslaget genom att
kommunchefen får i uppdrag att
kontakta Högskolan Väst om
intresse för en studentuppsats.

Beslutsunderlag
• Arbetsutskottets beslut 2020-09-22, § 298.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerandes sign
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§ 231

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 5 Visstidsanställningar
5.4 Övrig personal (över sex månader)

§ 2/2020

D - SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
D 18 Samhällsbyggnadsförvaltningens taxe- och bidragsärenden
18.4 Bostadsanpassningsbidrag
§ 8/2020
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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§ 232

Anmälan
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Varje månad anmäler Kommunstyrelseförvaltningen handlingar som inkommit och
bedöms relevanta för kommunstyrelsen att få kännedom om.
• Byggnadsnämnden beslutade den 26 augusti 2020, § 129, att bevilja strandskyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för schakt
för elkabel på fastigheten Krökersrud 1:2, 1:20 och 1:26. Dnr 2020.163.
• Byggnadsnämnden beslutade den 26 augusti 2020, § 130, att bevilja strandskyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för
nybyggnad av komplementbyggnad (uterum) på fastigheten Långudden 2:1.

Dnr 2020.167.

• Byggnadsnämnden beslutade den 26 augusti 2020, § 131, att bevilja strandskyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för
nybyggnad av komplementbyggnad (växthus) på fastigheten Snäcke 1:12. Dnr

2020.195.

• Byggnadsnämnden beslutade den 26 augusti 2020, § 139, om tillfälligt avsteg från
tidsfrister för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll med anledning av covid-19.

Dnr 2020.212.

• Finansiell rapport per 2020-08-31. Dnr KS 2020/88.
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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§ 233

Aktuella frågor
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor:
• Styrelsemöte i MellerudsNavet 14 oktober 2020.
• Möte med polisledningen i Fyrbodal 15 oktober 2020.
• Ägarsamråd Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 15 oktober 2020.
• Ny socialchef har anställts gemensamt med Bengtsfors kommun.
• Ägarsamråd Samordningsförbundet 20 oktober 2020.
• Uppföljningsmöte angående IT 20 oktober 2020.
• Styrelsemöte Dalslands Turist AB 20 oktober 2020.
• POLSAM 22 oktober 2020.
• Hearing angående Förstudie om utvecklat Dalsland Center 27 oktober 2020.
• Dialogmöte med Trafikverket 2 november 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.
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§ 234

Rapporter
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m:
• Styrelsemöte i Skålleruds fiberförening 15 september 2020.
• Direktionsmöte med Fyrbodals kommunalförbund 24 september 2020.
• Invigning av Ängenäs särskilda boende 25 september 2020.
• Årsmöte i Skålleruds fiberförening 27 september 2020.
• Presidiemöte med AB Melleruds Bostöder 29 september 2020.
• Länsstyrelsens möte med länets mindre kommuner 1 oktober 2020.
• Möte med näringslivsrådet 1 oktober 2020.
• Invigning VVS-college, Åsensbruk, 5 oktober 2020.
• Direktionsmöte i Dalslands Miljö- och energiförbund i Bengtsfors den 8 oktober 2020.
• Bodialog på Kulturbruket på Dal den 8 oktober 2020.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerandes sign
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