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§ 100 Dnr KS 2018/614  
 
Uppföljning av intern kontrollplan för socialnämnden 2019 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av uppföljning 1/2019 av intern 
kontrollplan för socialnämnden. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Minst en gång per kvartal, i samband med prognos/bokslut ska socialnämnden  
följa upp hur arbetet med intern kontroll fortlöper. Av nämndens årsarbetshjul  
ska det framgå när uppföljning av den interna kontrollen ska ske. Uppföljningen  
ska ta upp vissa specifika frågor. 

I anslutning till de ekonomiska prognostillfällena ska nämnden rapportera  
resultatet av arbetet med den interna kontrollen till kommunstyrelsen: när första 
prognos redovisas till fullmäktige, i samband med delårsbokslut och årsbokslut. 

Socialnämnden godkände den 24 april 2019, § 74, redovisningen av uppföljning  
av intern kontrollplan 2019.  
 
Beslutsunderlag 

• Intern kontroll - uppföljning 1/2019 - Socialnämnden  
• Socialnämndens beslut 2019-04-24, § 74.  
• Arbetsutskottets beslut 2019-05-07, § 137. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av uppföljning 1/2019 av intern 
kontrollplan för socialnämnden. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 101    
 
Rapporter 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden 
m.m: 

• Förenkla helt enkelt 
Steg 2 genomförs i Håverud den 20 maj 2019. Kommunstyrelsens ledamöter 
samt presidierna i nämnderna kallas via e-post. 

• Ineras ägarråd 
Ordföranden deltog via ägarrådet den 15 april 2019 via nätet.  

• Vänerns vattenvårdsförbund 
Ordförande rapporterar från årsmötet på Såtenäs den 16 april 2019. 

• Frukostmöte med näringslivet 
Ordförande rapporterar från mötet  

• Dalslands miljö- och energiförbunds direktionsmöte 
Ordförande rapporterar från direktionsmötet den 18 april 2019 

• Dalslands Turist AB bolagsstämma 
Ordförande rapporterar från bolagsstämman den 23 april 2019. 

• Näringslivsråd 
Ordförande rapporterar från den 24 april 2019. 

• Småkoms rikskonferens 
Daniel Jensen (KD) rapporterar från rikskonferens i Vadstena 24-26 april 2019. 

• Workshop med Dalslands miljö- och energikontor 
Ordförande rapporterar från workshop den 29 april 2019. 

• Fyrbodals kommunalförbunds direktionsmöte 
Michael Melby (S) rapporterar från direktionsmötet den 10 maj 2019. 

• Kommunala ungdomsrådet och miljö- och hälsorådet 
Ordförande rapporterar från de två mötena den 14 maj 2019. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 102 Dnr KS 2019/247  
 
Prognos 1/2019 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. varje styrelse/nämnd får i uppdrag att förelåg kostnadssänkande/intäktshöjande 
åtgärder. Redovisning ska ske vid kommunstyrelsens sammanträde den  
12 juni 2019. 

2. socialnämnden redovisar pågående aktiviteter för kostnadsanpassning  
2019-2020. 

3. kultur- och utbildningsnämnden redovisar pågående aktiviteter för 
kostnadsanpassning 2019-2020.  

4. uppmana de nämnder som visar underskott att arbeta för en budget i balans. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Första prognosen för 2019 visar ett negativt resultat på 0,7 Mnkr. Verksamheternas 
nettokostnader redovisar sammantaget ett resultat som är 7,2 Mnkr sämre än årets 
budget. Skatt och bidrag är 1 Mnkr bättre än budget. Finansnettot beräknas bli 0,7 
Mnkr bättre än budget. 
 
Beslutsunderlag 

• Prognos 1/2019.  
• Kommunstyrelseförvaltningens prognos 1/2019. 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens progons 1/2019. 
• Arbetsutskottets beslut 2019-05-07, § 136. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

1. varje styrelse/nämnd får i uppdrag att förelåg kostnadssänkande/intäktshöjande 
åtgärder. Redovisning ska ske vid kommunstyrelsens sammanträde den  
12 juni 2019. 

2. socialnämnden redovisar pågående aktiviteter för kostnadsanpassning  
2019-2020. 

3. kultur- och utbildningsnämnden redovisar pågående aktiviteter för 
kostnadsanpassning 2019-2020.  

4. uppmana de nämnder som visar underskott att arbeta för en budget i balans. 
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Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

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

Byggnadsnämnden 
Kultur- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Kommuchefen 
Ekonomichefen 
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§ 103 Dnr KS 2019/189 
 
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud, årsredovisning 
för 2018 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun 

1. godkänner Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud årsredovisning  
för år 2018. 

2. beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud har överlämnat årsredovisning, 
verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för 2018. 

Förbundets revisorer har granskat årsredovisningen och tillstyrker ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 

• Samordningsförbundets i Vänersborg/Mellerud årsredovisning   
och revisionsberättelse för år 2018. 

• Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud beslut 2019-03-18, § 24.  
• Arbetsutskottets beslut 2019-04-23, § 128. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

1. godkänner Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud årsredovisning  
för år 2018. 

2. beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 104 Dnr KS 2019/57.040 
 
Svar på remissen - Lite mer lika. Översyn av kostnads-
utjämningen för kommuner och landsting (SOU 2018:74) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande över remissen - Lite mer lika.  
Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting (SOU 2018:74) 
enligt följande: 

Melleruds kommun har stor nytta av den kommunalekonomiska utjämningen och 
anser att det är en fördel om regelverken för utjämningssystemen regelbundet ses 
över och så långt möjligt anpassas för att uppnå sina syften.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Utredningen har haft i uppdrag att se över den del av utjämningssystemet som 
avser kommunernas och landstingens kostnader för obligatoriska verksamheter, 
den så kallade kostnadsutjämningen. Uppdraget innefattade att bedöma om 
tillräcklig hänsyn tas till flyktingmottagandet och att se över de ersättningar som 
går till glesare delar av landet. 

Utredningen konstaterar att dagens kostnadsutjämning i huvudsak fyller sitt syfte 
men att mer fokus behöver ges åt socioekonomi och glesbygdens villkor. 

Kommunstyrelsen beslutade den 10 april 2019, § 85, att, tillsammans med 
Dalslandskommunerna, avge ett gemensamt yttrande enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsunderlag 

• Remisshandlingar - 
https://www.regeringen.se/4a78db/contentassets/484eed9ac52944b18eea995e
b2f6c178/lite-mer-lika.-oversyn-av-kostnadsutjamningen-for-kommuner-och-
landsting-sou-201874.pdf 

• Kommunstyrelsens beslut 2019-04-10, § 85. 
• Förslag till remissvar. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt 
följande: 
Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande över remissen - Lite mer lika.  
Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting (SOU 2018:74) 
enligt följande: 

Melleruds kommun har stor nytta av den kommunalekonomiska utjämningen och 
anser att det är en fördel om regelverken för utjämningssystemen regelbundet ses 
över och så långt möjligt anpassas för att uppnå sina syften.  
 

  

https://www.regeringen.se/4a78db/contentassets/484eed9ac52944b18eea995eb2f6c178/lite-mer-lika.-oversyn-av-kostnadsutjamningen-for-kommuner-och-landsting-sou-201874.pdf
https://www.regeringen.se/4a78db/contentassets/484eed9ac52944b18eea995eb2f6c178/lite-mer-lika.-oversyn-av-kostnadsutjamningen-for-kommuner-och-landsting-sou-201874.pdf
https://www.regeringen.se/4a78db/contentassets/484eed9ac52944b18eea995eb2f6c178/lite-mer-lika.-oversyn-av-kostnadsutjamningen-for-kommuner-och-landsting-sou-201874.pdf
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Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Morgan E Andersson Jörgen Eriksson 

 
Beslutet skickas till 

Regeringskansliet 
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§ 105 Dnr KS 2019/160 
  
Svar på revisionsrapporten Granskning av årsredovisning 
2018  
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. ge ekonomichefen i uppdrag att vidta åtgärder utifrån revisorernas förbättrings- 
och utvecklingsförslag avseende komponentavskrivning och statsbidragen från 
Migrationsverket. 

2. när det gäller revisorernas förbättrings- och utvecklingsförslag avseende 
kommunfullmäktiges verksamhetsmål, hänvisa till pågående arbete med att ta 
fram nya mål. 

 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen pröva om kommunens 
räkenskaper är rättvisande samt bedöma om resultatet i årsbokslutet är förenligt 
med de mål fullmäktige beslutat.  

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Melleruds kommun har Kommunal 
sektor inom PWC granskat kommunens årsredovisning för räkenskapsåret 2018. 

Granskningen har utförts i syfte att pröva om årsbokslutet och årsredovisningen 
har upprättats i enlighet med gällande lagar och att god redovisningssed har följts. 

Granskningsrapporten ange att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven 
på rättvisande redovisning och är upprättade enligt god redovisningssed, med 
undantag för nedanstående. 

”Från och med 2014 finns ett specifikt krav på komponentavskrivning av 
kommunens materiella anläggningstillgångar (RKR 11.4). Kommunen har infört 
komponentavskrivning på investeringar som skett från och med 2014. Kommunen 
har inte infört komponentavskrivning avseende anläggningstillgångar anskaffade 
före 2014 och saknar införandeplan. Detta betyder att det finns osäkerhet i 
redovisningen av materiella anläggningstillgångar och avskrivningar. 

Vår bedömning är att kommunens övergång till komponentavskrivning inte strider 
mot RKR:s normgivning eftersom den medger ett succesivt införande men att brist 
på införandeplan bedöms som otillfredsställande” 

Konsekvensen av att införa komponentavskrivning fullt ut behandlades av 
Kommunfullmäktige i oktober 2015. Planen var och är att tiden gör problemet allt 
mindre, nya investeringar och avskrivningar gör att andelen av kommunens 
tillgångar som inte komponentavskrivs blir allt mindre. 

”Vi har noterat vid vår granskning att det i vissa fall periodiserats riktade 
statsbidrag från Migrationsverket, vilket enligt vår bedömning inte är förenligt med 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsen 2019-05-15 11
  
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

god redovisningssed. Det finns därmed osäkerhet avseende värderingen av de i 
balansräkningen upptagna skulderna.” 

Kommentaren avser hantering av de riktade statsbidrag som kommunen hanterar 
som ett förskottsutbetalt statsbidrag, dvs som en skuld till staten som kvarstår tills 
medlen är använda för beslutat ändamål. Populärt kallat ”flyktingspåsen”. Påsen 
innebär att kommunen tydligt kan redovisa hur bidraget använts och därmed även 
kan redovisa i vilken omfattning andra medel behövs användas för ändamålet.  

En tredje kommentar i granskningsrapporten avser avsaknaden av en samlad 
bedömning av kommunfullmäktiges verksamhetsmål. Analys och bedömning av 
verksamhetsmålen har år från år förbättrats, kommer sannolikt att bli ännu bättre 
nästa år.  
 
Beslutsunderlag 

• Revisionsrapporten Granskning av årsredovisning 2018. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2019-04-09, § 101.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

1. ge ekonomichefen i uppdrag att vidta åtgärder utifrån revisorernas förbättrings- 
och utvecklingsförslag avseende komponentavskrivning och statsbidragen från 
Migrationsverket. 

2. när det gäller revisorernas förbättrings- och utvecklingsförslag avseende 
kommunfullmäktiges verksamhetsmål, hänvisa till pågående arbete med att ta 
fram nya mål. 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 106 Dnr KS 2019/215 
 
Omorganisation - samhällsbyggnadsförvaltningens servicelag 
flyttas över till kultur- och utbildningsförvaltningens 
arbetsmarknadsenhet 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att servicelaget som idag tillhör samhällsbyggnads-
förvaltningen överförs till Arbetsmarknadsenheten (kultur- och utbildnings-
förvaltningen) vad gäller personal, materiel och fordon m.m. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Servicelaget tillhör idag Samhällsbyggnadsförvaltningen, dock tillhör personalen 
som finns där Arbetsmarknadsenheten (AME) förutom arbetsledaren som är 
anställd av samhällsbyggnad. Diskussionen har förts sen en tid om att AME borde 
ta över både all personal och verksamheten, detta för att kunna utveckla och 
renodla allt på AME. 

Ett viktigt syfte är att i större utsträckning ge förutsättningar för fler som står långt 
ifrån arbetsmarknaden att genom olika aktiviteter/verksamheter som byggs upp på 
AME komma närmare egen försörjning. 
 
Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2019-04-23, § 123. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt 
följande: 
Kommunstyrelsen beslutar att servicelaget som idag tillhör samhällsbyggnads-
förvaltningen överförs till Arbetsmarknadsenheten (kultur- och utbildnings-
förvaltningen) vad gäller personal, materiel och fordon m.m. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 107 Dnr KS 2019/171 
 
VA-verksamheten i Melleruds kommun - årsrapport 2018  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa årsrapporten för VA-verksamheten för år 2018.  

2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt Vattentjänstlagen (§ 50) skall särredovisningen årligen fastställas av 
huvudmannen och göras tillgänglig för abonnenterna. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en årsrapport för 
VA-verksamheten inom Melleruds kommun 2018. 
 
Beslutsunderlag 

• VA-verksamhetens årsrapport 2018.  
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2019-04-09, § 103. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

1. fastställa årsrapporten för VA-verksamheten för år 2018.  

2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 108 Dnr KS 2018/172 
 
Renhållningsverksamheten i Melleruds kommun -  
årsrapport 2018  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa årsrapporten för Renhållningsverksamheten för år 2018.  

2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Renhållningsverksamheten är en taxefinansierad verksamhet som årligen 
ska särredovisas, fastställas av huvudmannen och göras tillgänglig för 
abonnenterna. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en årsrapport för 
Renhållningsverksamhetens inom Melleruds kommun 2018. 
 
Beslutsunderlag 

• Renhållningsverksamhetens årsrapport 2018.  
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2019-04-09, § 109. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

1. fastställa årsrapporten för Renhållningsverksamheten för år 2018.  

2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 109 Dnr KS 2018/173 
 
Fjärrvärmeverksamheten i Melleruds kommun -  
årsrapport 2018  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa årsrapporten för Fjärrvärmeverksamhetens för år 2018.  

2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Fjärrvärmeverksamheten är en taxefinansierad verksamhet som årligen  
ska särredovisas, fastställas av huvudmannen och göras tillgänglig för 
abonnenterna. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en årsrapport för 
Fjärrvärmeverksamhetens inom Melleruds kommun 2018. 
 
Beslutsunderlag 

• Fjärrvärmeverksamhetens årsrapport 2018.  
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2019-04-09, § 105. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

1. fastställa årsrapporten för Fjärrvärmeverksamhetens för år 2018.  

2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 110 Dnr KS 2016/3, KS 2017/287 
 
Slutredovisning av projekt Sporthall  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av projekt Sporthall och avslutar 
ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktiges beslutade den 24 februari 2016, § 19, att fördela 20,13 Mnkr 
av statsbidraget på 30,7 Mnkr till ny- och ombyggnationer.  

Därefter beslutade kommunfullmäktige den 30 augusti 2017, § 88, att utöka 2017 
års investeringsbudget för tillbyggnad och förbättring och utökning av befintlig 
fastighet (Rådahallen) med 6 Mnkr. 

Överdraget i projektet blir 806 128 kronor trots tillkommande kostnader i projektet 
på cirka 1,5 Mnkr. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunfullmäktiges beslut 2016-02-24, § 19. 
• Kommunfullmäktiges beslut 2017-08-30, § 88. 
• Slutredovisning.  
• Arbetsutskottets beslut 2019-05-07, § 142. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt 
följande: 
Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av projekt Sporthall och avslutar 
ärendet. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 111 Dnr KS 2016/3, KS 2018/26 
 
Slutredovisning av projekt Renovering av Stinsen  
(Mellerud 2:11)   
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. då renoveringen av Stinsen har fördyrats med 2 343 tkr mot tidigare beviljat 
investeringsbudget om 7 690 tkr, finansieras denna ökning av kostnader genom 
en omfördelning av investeringsbudgeten för 2019 enligt följande:  

a. Projekt Ombyggnad tak på 2 Mnkr 

b. Projekt Överordnat övervakningssystem 193 tkr 

c. Projekt Tekniskt övergripande 150 tkr  
 

2. godkänna slutredovisningen av projekt Renovering av Stinsen och avslutar 
ärendet 

 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktiges beslutade den 24 februari 2016, § 19, att fördela 20,13 Mnkr 
av statsbidraget på 30,7 Mnkr till ny- och ombyggnationer.  

Därefter beslutade kommunfullmäktige den 21 februari 2018, § 15, att ge 
samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta projekt Renovering av Stinsen 
(Mellerud 2:11) och lämna en slutredovisning när projektet är slutfört. Vidare 
beviljas 2 710 tkr till renovering av Stinsen. Detta var en utökning av tidigare 
beviljat investeringsbelopp 4 980 tkr. Omfördelning skedde i 2018 års investerings-
budget och finansierades med förskotterade statsbidrag avsedda för flykting-
verksamheten. 

Utvändigt blev man tvungna att byta ut hela taket på grund av så dåligt skick. 
Takstolar fick salas på för att rikta upp taket. Skyddstak fick då sitta uppe längre. 
Mycket arbete och kostnader för material har lagt på att efterlika befintligt 
utseende så mycket som möjligt. Plåtbeklädnad av detaljer gjordes för att 
långsiktigt spara på underhållskostnader. 

Invändigt har bland annat värmesystemet helt bytts ut med nya radiatorer för att 
kunna sänka fönster. Total elsanering var nödvändig då befintligt utförande inte var 
regelrätt utfört. Krav från brandskyddsbeskrivning med bland annat styrning av 
ljud, ljus m.m. när brandlarmet går. Mer omfattande renovering på plan 2 där det 
lagts nya mattor i alla rum, nya glasade dörrar och nya armaturer. 

I storköket upptäcktes mögel i väggen. Utrustningen var gammal storköks-
utrustning som bara delvis fungerade. Ytskikten var skadade. Köket revs och ett 
mer verksamhetsanpassat kök har monterats. Vid rivning upptäktes tidigare 
avsågade balkar som ej växlats av. Efter genomgång med konstuktör åtgärdades 
det med nya balkar och pelare.  
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Kostnaderna som varit drivande i projektet är alla timmar som har gått åt till 
planering och utförande för att återskapa så likt orginalfastigheten som möjligt. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunfullmäktiges beslut 2016-02-24, § 19. 
• Kommunfullmäktiges beslut 2018-02-21, § 15. 
• Slutredovisning.  
• Arbetsutskottets beslut 2019-05-07, § 143. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

1. då renoveringen av Stinsen har fördyrats med 2 343 tkr mot tidigare beviljat 
investeringsbudget om 7 690 tkr, finansieras denna ökning av kostnader genom 
en omfördelning av investeringsbudgeten för 2019 enligt följande:  

a. Projekt Ombyggnad tak på 2 Mnkr 

b. Projekt Överordnat övervakningssystem 193 tkr 

c. Projekt Tekniskt övergripande 150 tkr  
 

2. godkänna slutredovisningen av projekt Renovering av Stinsen och avslutar 
ärendet 

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 112 Dnr KS 2015/608 
 
Information om pågående arbete med utemiljön vid det 
särskilda boendet på Ängenäs 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Projektingenjören informerar om pågående arbete, tillsammans med 
landskapsarkitekt och parkenheten, med hur utemiljön vid det särskilda boendet  
på Ängenäs ska utformas. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 113 Dnr KS 2018/614 
 
Uppföljning av intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2019 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av uppföljning 1/2019 av intern 
kontrollplan för kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

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

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

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

Rapporteringen ska samtidigt ske till kommunens revisorer. 
 
Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen. 
• Intern kontroll - uppföljning 1/2019 - kommunstyrelseförvaltningen  
• Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen. 
• Intern kontroll - uppföljning 1/2019 – samhällsbyggnadsförvaltningen.  
• Arbetsutskottets beslut 2019-05-07, § 145. 

  
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt 
följande: 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av uppföljning 1/2019 av intern 
kontrollplan för kommunstyrelsen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 114 Dnr KS 2018/649 
 
Slutredovisning projekt Förvärv av fastigheten Källstorp 1:25  
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att 
komplettera slutredovisningen med uppgift om mäklarens värdering av fastigheten 
och att det var en budgivning som ledde fram till slutpriset på fastigheten. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av projekt Förvärv av fastigheten 
Källstorp 1:25 och avslutar ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 21 november 2018, § 149, att godkänna förslag 
till köpeavtal för fastigheten Källstorp 1:25 i Melleruds kommun, till en köpeskilling 
av totalt 1 020 000 kronor (enmiljontjugotusen kronor) och uppdra till kommun-
styrelsens ordförande och kommunchef att underteckna köpeavtalet.  

Projektet har finansierats genom en utökning av investeringsbudgeten för 2018 
med 1 020 000 kronor. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-21, § 149. 
• Slutredovisning.  
• Arbetsutskottets beslut 2019-04-09, § 106. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt 
följande: 
Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av projekt Förvärv av fastigheten 
Källstorp 1:25 och avslutar ärendet. 

Jörgen Eriksson (KIM): Kommunstyrelsen beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i 
uppdrag att komplettera slutredovisningen med uppgift om mäklarens värdering  
av fastigheten och att det var en budgivning som ledde fram till slutpriset på 
fastigheten. 
 
Beslutsgång 1 

Ordförande frågar på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detta. 
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Beslutgång 2 

Därefter frågar ordförande på Jörgen Erikssons tilläggsförslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadschefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 115 Dnr KS 2019/214 
 
Etablering av en förskola i fastigheten Mellerud Tornet 2 
(Telaris lokaler) 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. omfördela investeringsmedel om 500 tkr som var avsedda för tillfällig förskola 
Blåklinten till tillfällig förskola Telaris 

2. omfördela investeringsmedel från projekt Torg/Parker (8318) på 1 040 tkr  
projekt samt Utemiljö Rådahallen inklusive Korngatan med VA på 1 960 tkr 

3. uppdra till fastighetsenheten att upprätta arrendeavtal mellan AB Melleruds 
Bostäder och kommunen angående delar av fastigheten Tornet 1 (Pahléns tomt) 
som ska nyttjas till utemiljö till den tillfälliga förskolan. 

4. enheten Stöd och service flyttar till Arbetsmarknadsenhetens lokaler på 
Storgatan 17. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Olika förslag på lösningar för att möta behovet av förskoleplatser har diskuterats. 

Arbetsutskottet beslutade den 9 april 2019, § 116, att ge kommunchefen i uppdrag 
att fortsätta beredningen av ärendet utifrån förd diskussion och ta upp ärendet till 
ny behandling vid arbetsutskottets sammanträde den 23 april 2019. 

Arbetsutskottet beslutade den 23 april 2019, § 124, att ge kommunchefen i 
uppdrag att, tillsammans med kultur- och utbildningschefen och samhälls-
byggnadschefen, ta fram beslutsunderlag för etablering av en förskola i centrala 
Mellerud (Telaris lokaler). Redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde 
den 7 maj 2019. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2019-04-09, § 116. 
• Arbetsutskottets beslut 2019-04-23, § 124.  
• Arbetsutskottets beslut 2019-05-07, § 141. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

1. omfördela investeringsmedel om 500 tkr som var avsedda för tillfällig förskola 
Blåklinten till tillfällig förskola Telaris 

2. omfördela investeringsmedel från projekt Torg/Parker (8318) på 1 040 tkr  
projekt samt Utemiljö Rådahallen inklusive Korngatan med VA på 1 960 tkr 
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3. uppdra till fastighetsenheten att upprätta arrendeavtal mellan AB Melleruds 
Bostäder och kommunen angående delar av fastigheten Tornet 1 (Pahléns tomt) 
som ska nyttjas till utemiljö till den tillfälliga förskolan. 

4. enheten Stöd och service flyttar till Arbetsmarknadsenhetens lokaler på 
Storgatan 17. 

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 116 Dnr KS 2018/614 
 
Uppföljning av intern kontrollplan för kultur- och utbildnings-
nämnden 2019  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av uppföljning 1/2019 av intern 
kontrollplan för kultur- och utbildningsnämnden. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Intern kontroll handlar om att säkerställa att kommunens verksamhet bedrivs i 
enlighet med övergripande mål, fastställda planer, reglementen och andra 
styrdokument, med bibehållet förtroende. Arbetet berör alla, politiker som anställd.  

En fungerande intern kontroll leder till att fel och brister som kan komma att skapa 
allvarliga konsekvenser i framtiden förebyggs och förhoppningsvis upptäcks tidigt. 
En intern kontroll ska vara en naturlig del av det dagliga arbetet.  

Kultur- och utbildningsnämnden godkände den 27 mars 2019, § 28, redovisningen 
av uppföljning av intern kontrollplan 2019.  
 
Beslutsunderlag 

• Intern kontroll - uppföljning 1/2019 - Kultur- och utbildningsnämnden  
• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2019-03-27, § 28.  
• Arbetsutskottets beslut 2019-05-07, § 139. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt 
följande: 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av uppföljning 1/2019 av intern 
kontrollplan för kultur- och utbildningsnämnden. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 117 Dnr KS 2019/188 
 
Ansökan om bidrag till underhåll av utprickning av farleden 
mellan Vita Sannar och Köpmannebro 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. bevilja Melleruds Båtklubb 6 tkr i bidrag till underhåll av utprickningen av 
farleden mellan Vita Sannar och Köpmannebro. 

2. bidraget finansieras inom avsatta medel för bygdepeng. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Melleruds Båtklubb har den 4 april 2019 ansökt om ett bidrag till att underhålla 
utprickningen av farleden mellan Vita Sannar och Köpmannebro. Det är en båtled 
som båtklubben har utprickat i många år och det är en led som är avsedd för 
grundgående båtar. Leden är mycket populär för ortsbefolkningen och turister. En 
omfattande trafik med snabbgående båtar och vattenskotrar har ökat behovet av 
underhåll. 

Kostnaden för att underhålla leden beräknas till cirka 6 tkr per år. Bidraget ska 
täcka utgifter för nya prickar, bojar, förtöjningslinor och drivmedel till båtar som 
används vid arbetet som utförs ideellt. 
 
Beslutsunderlag 

• Melleruds båtklubbs ansökan.  
• Arbetsutskottets beslut 2019-04-23, § 126. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

1. bevilja Melleruds Båtklubb 6 tkr i bidrag till underhåll av utprickningen av 
farleden mellan Vita Sannar och Köpmannebro. 

2. bidraget finansieras inom avsatta medel för bygdepeng. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 118 Dnr KS 2019/183 
 
Svar på revisionsrapporten Granskning av ledarskap och 
arbetsmiljö 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna svar på revisionsrapporten Granskning 
av ledarskap och arbetsmiljö enligt föreliggande förslag.  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Melleruds kommun har PwC 
genomfört en granskning av kommunens arbete med ledarskap och arbetsmiljö. 

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen säkerställer att 
kommunens chefer ges förutsättningar att utöva ett ändamålsenligt ledarskap i 
syfte att skapa en god arbetsmiljö. 

Utifrån granskningen är revisorernas sammanfattade bedömning att 
kommunstyrelsens delvis säkerställer att kommunens chefer ges förutsättningar att 
utöva ett ändamålsenligt ledarskap i syfte att skapa en god arbetsmiljö. 

Utifrån granskningens resultat rekommenderar revisorerna kommunstyrelsen att: 

• Säkerställa att nyligen framtagna styrdokument antas politiskt och görs 
kända i verksamheterna. 

• Säkerställa att kommunens chefs- och ledningspolicy uppdateras. 

• Tillse att det finns kommunövergripande stödsystem för det löpande arbetet 
med arbetsmiljöfrågor och ledarskap för att säkerställa en samsyn och ett 
likvärdigt arbete inom kommunens förvaltningar. 

• Säkerställa förutsättningar för att kommunens chefer ges tillräcklig 
utbildning inom arbetsmiljö och ledarskap. 

• Säkerställa uppföljning och utvärdering av arbetsmiljö- och ledningsarbetet. 

• Tydliggöra roller och ansvarsfördelning mellan politiker och tjänstepersoner. 
 
Revisorerna behandlade revisionsrapporten vid sitt sammanträde den 19 mars 2019 
och beslutade att skicka rapporten till kommunstyrelsen med begäran om svar 
senast den 31 maj 2019 över vidtagna åtgärder med anledning av granskningen.  
 
Beslutsunderlag 

• Missiv 
• Revisionsrapporten Granskning av ledarskap och arbetsmiljö. 
• Kommunstyrelseförvaltningens förslag till svar.  
• Arbetsutskottets beslut 2019-05-07, § 148. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt 
följande: 
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna svar på revisionsrapporten Granskning 
av ledarskap och arbetsmiljö enligt föreliggande förslag.  

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

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

Kommunens revisorer 
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§ 119 Dnr KS 2018/592.111 
 
Nominering av ledamot och ersättare i Dalbergsåns-Holmsåns 
Vattenvårdsförbund 2019-2022 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att till ledamot och ersättare i Dalbergsåns-Holmsåns 
Vattenvårdsförbund från ordinarie bolagsstämma 2019 t.o.m. ordinarie bolags-
stämma 2023 nominera följande: 
 

Ledamot  Ersättare  
Jörgen Eriksson (KIM) Christine Andersson (S) 

 
Sammanfattning av ärendet 

Melleruds kommun ska nominera en ledamot och en ersättare till  
styrelsen för Dalbergsåns-Holmsåns Vattenvårdsförbund.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Daniel Jensen (KD): Föreslår Jörgen Eriksson (KIM) till ledamot i Dalbergsåns-
Holmsåns Vattenvårdsförbund. 

Thomas Hagmsn (S): Föreslår Christine Andersson (S) till ersättare i Dalbergsåns-
Holmsåns Vattenvårdsförbund. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Morgan E Andersson Jörgen Eriksson 
 
Beslutet skickas till 

Dalbergsåns-Holmsåns Vattenvårdsförbund 
Troman 
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§ 120    
 
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: 
 
D - SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN  
 
D 18 Samhällsbyggnadsförvaltningens  
taxe- och bidragsärenden  
18.4 Bostadsanpassningsbidrag § 2-4/2019 
 
F - KOMMUNKONTORET  
22.1 Öppethållande § 1/2019  
 
H - MEDBORGARKONTORET  
 
H 24 Färdtjänstärenden  
24.1 Färdtjänst (Lagen om färdtjänst,  § 3/2019 

SFS 1997:736) och   
24.2 Riksfärdtjänst (Lagen om riksfärdtjänst   

SFS 1997:735)  
 
H 27 Parkeringstillstånd   
27.1 Parkeringstillstånd § 6-9/2019 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 121  
   
Anmälan 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

• Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud protokoll 2019-03-18. 

• Finansiell rapport per 2019-03-31. Dnr KS 2019/60. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 24 april 2019, § 55, att bevilja  
strandskyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser 
strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten 
Magnersbyn 1:12. Dnr 2019.94.226. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 24 april 2019, § 56, att bevilja  
strandskyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser 
strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus samt inglasning  
av befintlig altan under tak på fastigheten Östergården 1:7.  
Dnr 2019.124.226. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 24 april 2019, § 55, att bevilja  
strandskyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser 
strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation på  
fastigheten Liane 1:1. Dnr 2019.122.226. 

• Finansiell rapport per 2019-04-30. Dnr KS 2019/60. 

• Åtgärdsbehov för att förebygga olyckor vid Melleruds järnvägsstation –  
skrivelse till Trafikverket Region Väst. Dnr KS 2019/266. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 122  
   
Aktuella frågor 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• E45 
Ordföranden redovisar för Trafikverkets planarbete angående utbyggnad av  
E45 till 2+1-väg genom Dalsland. 

• Medborgarlöfte/samverkansöverenskommelse med Polisen 
Ordföranden informerar om möte med kommunpolisen den 9 maj 2019. 
Kommunpolisen kommer att lämna en delårsrapport angående Medborgarlöfte 
med samverkansöverenskommelse på kommunstyrelsens sammanträde den 12 
juni 2019. Ordföranden kommer att träffa företrädare för polismyndigheten vid 
samverkansmöte den 17 maj 2019 i Mellerud. 

• Översiktsplan för Melleruds kommun 
Eva Pärsson (M) efterfrågar nästa steg i arbetet med ny översiktsplan. 
Kommunchefen lämnar en aktuell lägesinformation. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 123  
 
Miljöutbildning Agenda 2030 
 
Sammanfattning av ärendet 

FN har antagit 17 globala utvecklingsmål - Agenda 2030 - som syftar till att  
uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030.  

Målen berör ett stort antal områden som svenska kommuner, landsting och 
regioner redan arbetar aktivt med, till exempel energieffektivitet, folkhälsofrågor, 
en effektiv och hållbar offentlig upphandling och demokratisk samhällsstyrning på 
alla nivåer. 

Efter att ordinarie sammanträde avslutats genomförs en miljöutbildning kring 
Dalslands miljö- och energiförbunds miljö- och energistrategiska arbete och den 
hållbarhetsplan som alla Dalslandskommunerna ska arbeta med under hösten 
2019. 
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