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§ 17
Information om Småkom
Småkom är ett nationellt nätverk för små kommuner som vill förändra.
De till befolkningen mindre kommunerna i Sverige har sedan 1989 samverkat i ett
nationellt nätverk - Småkom - för att bättre hävda sina intressen i relation till de
största kommunerna och framförallt mot statens olika maktcentra som ämbetsverk,
regering och riksdag.
Ronny Svensson från Småkom informerar om föreningens verksamhet och
framtidsplaner.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner informationen.
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Dnr KS 2010/53.042

Årsredovisning för koncernen Melleruds kommun 2009
Bakgrund
Årsredovisning för koncernen Melleruds kommun 2009 föreligger. Den uppvisar
ett positivt resultat med 7,4 Mkr kronor för kommunen och ett positivt resultat med
5,6 Mkr för koncernen.
Kommunstyrelsen beslutade den 7 april 2010, § 40 att överlämna årsredovisningen
till kommunfullmäktiges revisorer och till kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Årsredovisning för koncernen Melleruds kommun 2009.
Arbetsutskottets beslut 2010-03-11—12, §§ 69-73.
Kommunstyrelsens beslut 2010-04-07, § 40.
Ekonomichefen redovisar ärendet.
Yrkanden
Robert Svensson (C) och Johnny Stücken (S) yrkar att fullmäktige godkänner
årsredovisningen.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för år 2009.

Expedieras
Samtliga nämnder
Ekonomichefen
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Dnr KS 2010/53.042

Revisionsberättelse och ansvarsfrihet för år 2009
Bakgrund
Kommunens revisorer har överlämnat revisionsberättelse för år 2009.
Revisorerna tillstyrker att kommunstyrelsen, de övriga nämnderna samt de enskilda
förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för 2009 års verksamhet.
Revisorerna tillstyrker även att kommunens årsredovisning godkänns.
Den är i allt väsentligt upprättad i enlighet med lag om kommunal redovisning och
ger därmed en rättvisande bild av Melleruds kommuns resultat och ställning.
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse för år 2009 med bilaga.
Kommunfullmäktige beslut
Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med revisorernas förslag, att bevilja
Kommunstyrelsen och de förtroendevalda i denna ansvarsfrihet för år 2009.
Socialnämnden och de förtroendevalda i denna ansvarsfrihet för år 2009.
Kultur- och utbildningsnämnden och de förtroendevalda i denna ansvarsfrihet
för år 2009.
Byggnadsnämnden och de förtroendevalda i denna ansvarsfrihet för år 2009.
Valnämnden och de förtroendevalda i denna ansvarsfrihet för år 2009.
Överförmyndaren och dennes ersättare ansvarsfrihet för år 2009.
Protokollsanteckning
Antecknas till protokollet, att vid behandlingen av frågan om ansvarsfrihet deltar
ej nämndledamöter och ersättare i ärendets handläggning, såvitt avser deras
respektive nämnd.
Expedieras
Samtliga nämnder
Revisionen
Justerandes sign
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Disponering av över- och underskott
Efter genomförd bokslutsdialog föreligger förslag på disponering av överoch underskott.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut 2010-03-11-12, § 74.
Kommunstyrelsens beslut 2010-04-07, § 41.
Kommunfullmäktige beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att för år 2010 tilläggsbudgetera:
Kulturbruket överföring av årets resultat: 162 tkr
Kultur- och utbildningsnämnden, kompetensutveckling: 800 tkr
Byggnadsnämnden, årets resultat: 41 tkr
Kommunstyrelsen, AME, sommarjobb: 57 tkr
Kommunstyrelsen, ledningscentral: 262 tkr
Socialnämnden, försöksverksamhet beredskap: 100 tkr

Expedieras
Berörda organ
Ekonomichefen
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Dnr 2009.90.041

Tilläggsbudgetering av ej färdigställda investeringsobjekt
Efter genomgång av ej färdigställda investeringsobjekt lämnas förslag på
tilläggsbudgetering.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut 2010-03-11-12, § 75.
Kommunstyrelsens beslut 2010-04-07, § 42.
Kommunfullmäktige beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att 1 731 tkr av 2009 års investeringsanslag överförs
till verksamhetsåret 2010.

Expedieras
Samhällsbyggnadschefen
Ekonomichefen
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Dnr KS 2010/155.252

Sunnanå Hamn, köp av 16 förråd samt utökning av investeringsbudget
för 2010__________________________________________________
Bakgrund
Enligt detaljplan för Sunnanå Hamn och Lagun ska en ny hamnbassäng anläggs i
Norra hamnen dit två pontoner med 16 förråd flyttas. För att flyttning ska kunna
ske, av de 16 förråden ska kommunen, senast april 2010, träffa överenskommelse
om flyttningsvilkor och överlåtelse med Frykvalla Förvaltning AB.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut 2010-04-06, § 103.
Kommunstyrelsens beslut 2010-04-07, § 47.
Yrkanden
Robert Svensson (C), Daniel Jensen (KD), Roland Björndahl (M) och Anette Levin
(FP) yrkar bifall till styrelsens förslag.
Pål Magnussen (V) och Einar Pettersen (KIM) yrkar avslag till förslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige
antar bifallsyrkandet.
Kommunfullmäktige beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att köpa 16 förråd (nr 1 – 16), varav två är inredda, i
Sunnanå Hamn för en köpeskilling av 16 Mkr. Säljaren erhåller vid försäljningen 16
tomter i den inre raden i den nya detaljplanen. Köpeavtalet ska innehålla en
förlikningsklausul där Frykvalla Förvaltning AB avstår från ytterligare framtida krav
gentemot kommunen. Köpet är ett led i de rättelser länsstyrelsen ålagt kommunen
att genomföra och ett fullföljande av exploateringsavtal med tilläggsavtal som är en
förutsättning för länsstyrelsens samtycke till detaljplanen.
Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att,
för kommunens räkning, underteckna erforderliga köpehandlingar.
Kommunfullmäktige beslutar att utöka investeringsbudget 2010 med 16 Mkr.
Reservationer
Pål Magnussen (V), Barbro Prästbacka (V) och Einar Pettersen (KIM) reserverar sig
mot beslutet.
Expedieras Frykvalla, KS:s ordf., KC, ekonomichefen
Justerandes sign
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Dnr KS 2010/58.001

Västtrafik AB - ändrat huvudmannaskap för kollektivtrafiken
Bakgrund
Genom Lagen (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik,
samlades ansvaret för kollektivtrafiken hos kommuner och landsting. Det blev en
huvudman per län och kommunerna och landstingen skulle tillsammans utöva
huvudmannaskapet. Avsikten med den nya lagstiftningen var bl.a. att den skulle
leda till lägre pris, samordnade biljettsystem, större turutbud, kortare restider,
bättre komfort och bättre information. Möjligheten att tillgodose både lokala och
regionala trafikintressen skulle öka med den nya ansvarsfördelningen.
Den 1 januari 1998 bildades Västra Götalands län genom att Älvsborgs län,
Göteborgs och Bohus län och större delen av Skaraborgs län slogs samman till ett
län med 49 kommuner. Året efter slogs landstingen samman och Västra
Götalandsregionen bildades.
Västtrafik AB (VTAB) bildades 1998, efter bildandet av Västra Götalands län, genom
en sammanslagning av de fem tidigare trafikhuvudmännen i de tre tidigare länen.
De fem var Göteborgs stadstrafik, Göteborgsregionens Lokaltrafik,
Älvsborgstrafiken, Bohustrafiken och Länstrafiken i Skaraborg. Biljettsystemen har
dock varit skilda åt av tekniska/kostnadsskäl och följt tidigare system i respektive
län ända fram till 2009. Till en början fanns de tidigare länsbolagen kvar i form av
dotterbolag under moderbolaget Västtrafik AB, men sedan 2006 är bolaget ett
bolag med fem trafikområden. Förhållandet mellan bolaget och ägarna regleras i ett
aktieägaravtal med ett antal bilagor.
Inflytandet över bolaget har utövats på två plan, det politiska och det
tjänstemannamässiga. Bolagsstämman är det högsta beslutande organet där
ägarna fattat de viktiga och övergripande besluten. Till detta kommer Regionalt
Ägarråd och Delregionala ägarråd, som är organ för samverkan och samråd mellan
ägarna. På tjänstemannaplanet har inflytandet formen av samrådsmöten i
”beställargrupper” och andra konstellationer. Ägarnas inflytande har kommit till
uttryck i Verksamhetsplaner och Trafikförsörjningsplaner samt ett antal
övergripande policydokument, som ex.vis Regionbusstrategi.
Kostnaderna för verksamheten har täckts av ägarna. När kostnader och intäkter
fastställts, har underskottet fördelats enligt aktieägaravtalets bilaga 13. För
närvarande svarar kommunerna i princip för underskottet i den trafik som bedrivs
inom kommunen, medan regionen på motsvarande sätt svarat för den regionala
trafiken (=trafik över en eller flera kommungränser).
Kostnadsfördelningen har ofta varit föremål för diskussioner bland ägarna och inför
en översyn av innehållet i aktieägaravtalets bilaga 13, aktualiserades frågan om
ägarstrukturen – skulle verksamheten kunna bli bättre med bara en ägare?
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Sammanfattning
Inför Västtrafik AB:s årsstämma den 28 maj 2010 har ägarna att ta ställning till ett
förslag till en förändrad ägarstruktur – en ägare och skatteväxling. Förslaget
innebär att regionen får det totala ansvaret för den kollektiva persontrafiken och att
Västtrafik fortsättningsvis blir en del av regionens förvaltningsorganisation. Vidare
ska en skatteväxling att ske på så sätt att skatten till regionen höjs och skatten till
kommunen sänks i motsvarande grad.
Bakgrunden till förändringen är önskemål om förbättringar inom fem målområden:
- Resenärsperspektivet;
- Utvecklingsperspektivet;
- Inflytande/samverkan;
- Organisation och styrning;
- Ekonomi.
Kommunernas möjligheter till inflytande verkar väl tillgodosedda i förslaget.
Beslutsunderlag
Kollektivtrafiksamordnarens tjänsteskrivelse 2010-02-18.
Arbetsutskottets beslut 2010-03-09, § 60.
Kommunstyrelsens beslut 2010-04-07, § 43.
Yrkanden
Robert Svensson (C), Johnny Stücken (S) och Pål Magnussen (V) yrkar bifall till
styrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att
Västra Götalandsregionen från den 1 januari 2012 ska vara länstrafikansvarig och
trafikhuvudman för den lokala och regionala kollektivtrafiken i Västra Götaland
enligt lag (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik;
en skatteväxling ska genomföras för att möjliggöra detta;
villkoren för ovanstående ska regleras i ett nytt avtal mellan kommunerna och
Västra Götalandsregionen.
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens ordförande fullmakt att säga upp nu
gällande aktieägaravtal avseende Västtrafik AB från den 1 januari 2012 och teckna
nytt avtal med ovan nämnda inriktning.
Expedieras
VGRegion
Justerandes sign
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Dnr 2009.381.019

Folkhälsopolitisk policy i Melleruds kommun
Bakgrund
Folkhälsosamordnaren har tagit fram ett förslag till en folkhälsopolitiska policyn
för Melleruds kommun. Policyn är framtagen i syfte att få in folkhälsomålen i
kommunens ordinarie styrsystem, bl.a. genom att nämnderna får ansvar för att
sätta egna mål utifrån policyn.
Miljö- och hälsorådet beslutade den 20 maj 2009 att remittera förslag till samtliga
parter i Miljö- och hälsorådet. Efter remisstidens utgång den 20 augusti 2009 hade
inga remissvar/synpunkter inkommit.
Miljö- och hälsorådet lämnade den 7 december 2009 över ärendet till
kommunstyrelsens arbetsutskott för fortsatt beredning.
Beslutsunderlag
Förslag till Folkhälsopolitisk policy för Melleruds kommun.
Arbetsutskottets beslut 2010-03-23, § 80.
Kommunstyrelsens beslut 2010-04-07, § 39.
Kommunfullmäktige beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige antar folkhälsopolitisk policy för Melleruds kommun enligt
föreliggande förslag.

Expedieras
Samtliga nämnder
Folkhälsosamordnaren
KFS
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Dnr KS 2010/106.004

Arkivbildningsplan och gallringsråd för kommunfullmäktige och
kommunstyrelsens område_____________________________
Bakgrund
Varje nämnd skall ha en arkivbildningsplan som anger vilka handlingar som ska
bevaras i kommunens arkiv och vilka handlingar som får gallras efter viss tid, samt
på vilken typ av media som respektive handling skall upprättas.
Beslutsunderlag
Bevara eller gallra 1 (2010) – Gallringsråd för lednings- och stödprocesser i
kommuner, landsting och regioner.
Arbetsutskottets beslut 2010-03-09, § 62.
Kommunstyrelsens beslut 2010-04-07, § 46.
Kommunfullmäktige beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige antar Bevara eller gallra 1 (2010) – Gallringsråd för ledningsoch stödprocesser i kommuner, landsting och regioner som arkivbildningsplan för
Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens områden.

Expedieras
I Engqvist
K Åberg
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Dnr KS 2010/114.112

Nominering av begravningsombud
Bakgrund
Begravningsombud infördes i samband med att kyrka och stat skildes åt år 2000.
Ansvaret för begravningsverksamheten lades på församlingarna och för att ta
tillvara intressen för dem som inte tillhör Svenska Kyrkan, inrättades institutionen
begravningsombud.
Begravningsombudet ska bland annat ha tillsyn över att församlingarna tillgodoser
behovet av en värdig begravning även för dem som inte tillhör Svenska Kyrkan. En
annan viktig uppgift för begravningsombudet är att kontrollera att församlingarna
beräknar begravningsavgiften på ett riktigt sätt. Denna avgift tas ut för att täcka
församlingens kostnader för begravningsverksamheten. Begravningsavgiften
fastställs varje år av Kammarkollegium efter förslag från begravningsombudet.
Ombuden utses av länsstyrelsen efter förslag från kommunen och uppdraget är
därför inte ett kommunalt uppdrag. För församlingarna i Melleruds kommun har
undertecknad varit begravningsombud sedan 2000. Uppdraget har helt utförts
utanför ordinarie anställning.
Jag har hos länsstyrelsen begärt entledigande från uppdraget som
begravningsombud från och med den 1 januari 2011. Kommunen har därför att
nominera en annan person för detta uppdrag.
Sammanfattning
Nuvarande begravningsombud för församlingarna inom Melleruds kommun lämnar
uppdraget den 1 januari 2011 och kommunen har att nominera ett nytt ombud.
Beslutsunderlag
Samordnarens tjänsteskrivelse 2010-03-09.
Arbetsutskottets beslut 2010-03-23, § 81.
Kommunstyrelsens beslut 2010-04-07, § 45.
Kommunfullmäktige beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar nominera Thomas Jakobsson som begravningsombud
för Melleruds kommun från och med den 1 januari 2011.
Expedieras
Lsty, rättsenheten
T. Jacobsson
Justerandes sign
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§ 27
Redovisning av obesvarade motioner
Bakgrund
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, ingiven av

Datum

Remitterad till

Motion om att tända gatljusen i
Melleruds kommun
Pål Magnussen (V)
Motion angående att Melleruds
kommun ska bygga egen vindkraft
Pål Magnussen och Barbro
Prästbacka (V)
Motion om rätt för ungdomar i
Mellerud att få avgiften för
"fritidskortet" halverad
Pål Magnussen (V)
Motion om halverad avgift till
musikskolan
Pål Magnussen (V)
Motion om att Melleruds kommun ska
köpa in det mest nedgångna huset
bland "Torstenssonhusen" och låta
gymnasieskolans elever renovera det
för vandrarhemsboende och
ungdomslägenheter
Pål Magnussen (V)
Motion om att bevara träden omkring
avvattningskanalerna på Dalboslätten
Lill Kristoffersson (MP)
Motion om nolltaxa inom
barnomsorgen
Johnny Stücken (S)

2008-10-24

Kommunchefen

2009-10-07

Kommunchefen

2009-10-18

Kommunchefen

2009-10-18

Kommunchefen

2009-10-18

Kommunchefen

2009-12-15

Kommunchefen

2010-02-26

Kommunchefen
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut 2010-03-23, § 89.
Kommunstyrelsens beslut 2010-04-07, § 37.
Kommunfullmäktige beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och beslutar att beredningen skall
fortsätta.

Expedieras
I. Johansson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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§ 28
Redovisning obesvarade medborgarförslag
Bakgrund
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, § 39, skall kommunstyrelsen två gånger
varje år redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen
skall göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde i april och oktober.
Enligt kommunallagen 5 kapitlet 33 § bör medborgarförslag 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
medborgarförslaget från vidare handläggning.
Följande medborgarförslag anmäls som obesvarade:
Medborgarförslag, ingivet av

Datum

Medborgarförslag: Kontroll av fastighet 2007-05-14
avseende bärighet
Mikael Karlsson

Remitterad till
Kommunchefen

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut 2010-03-23, § 90.
Kommunstyrelsens beslut 2010-04-07, § 38.
Kommunfullmäktige beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och beslutar att beredningen skall
fortsätta.

Expedieras
I. Johansson

Justerandes sign
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2010-04-20

§ 29
Anmälan om inkomna ärenden
Dnr KS 2010/134.041
Anslag till Dalslands Kanal för år 2011.
Dnr KS 2010/139.042
Dalslandskommunernas kommunalförbund, årsredovisning 2009.
Dnr KS 2010/151.042
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud, årsredovisning,
verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för 2009.
Dnr KS 2010/153.042
Nätaktiebolaget Biogas i Brålanda, årsredovisning 2009-03-30--12-31.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
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Dnr KS 2010/181.730

Enkel fråga om makars äldreboende
Annika Olsson (C) har ställt en enkel fråga till socialnämndens ordförande, Daniel
Jensen (KD) om gifta pars möjlighet att fortsätta bo tillsammans trots att bara en
av dem är i behov av särskilt boende.
Frågeställaren har meddelat fullmäktiges ordförande att svaret kan lämnas trots att
frågeställaren inte är närvarande vid sammanträdet.
Kommunfullmäktige beslut
Fullmäktige beslutar att frågan får ställas.
Socialnämndens ordförande, Daniel Jensen (KD), besvarar frågan.

Justerandes sign
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