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Sammanträdesdatum

Nr 1
sida

1(15)

Onsdagen den 26 februari 2014, klockan 18.00 – 19.50,
i Tingshuset

Tid och plats

Beslutande
Ledamöter

Enligt närvarolista
Peter Bjarting (-) var närvarande på § 1.

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Tjänstemän

Övriga

Utses att justera
Justerare

Enligt närvarolista

Ingmar Johansson, kommunchef
Glenn Nordling, folkhälsosamordnare
Sune Svensson, personalchef

§1
§2

Anette Gustavsson, Café Tid och rum
Claes Gustavsson, Café Tid och rum
Britt-Marie Hedlund, Sveriges Kommuner och landsting

§1
§1
§2

Ersättare

Michael Melby (S) och Rune Stenén (C)
Peter Bjarting (-) och Anette Levin (FP)

Justeringens plats och tid

Melleruds kommunkontor den 3 mars 2014, klockan 16.00.

Justerade paragrafer

§§ 1 - 11

Underskrifter

..............................................................................................

Sekreterare
Ordförande
Justerande

Ingmar Johansson

..............................................................................................................................................

Stig Larsson

..............................................................................................................................................

Mikael Mellby

Rune Stenén

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
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Sammanträdesdatum

2014-02-26

Datum då anslaget sätts upp

2014-03-04

Datum då anslaget tas ned

2014-03-26

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Underskrift
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Ingmar Johansson
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Närvarolista
Ledamöter
Johnny Stücken
Robert Svensson
Patrik Tellander
Kerstin Nordström
Peter Ljungdahl
Sture Torstensson
Daniel Jensen
Eva Pärsson
Pål Magnussen
Margareta Lindh
Stig Larsson
Eivor Östergren
Per-Erik Sjöösten
Harald Ericson
Ola Johansson
Sarah Isgren
Per-Olof Hilmér
Lisbeth Berglöv
Christine Andersson
Bengt-Arne Enander
Einar Pettersen
Tommy W Johansson
Barbro Prästbacka
Helena Karlsson-Hultman
Mari-Anne Edmark
Anette Levin
Roland Björndahl
Rune Stenén
Peter Bjarting
Michael Melby
Zoran Firis
Georg Eriksson
Franklin Kanyinda
Helena Sundström
Tony Johansson
Karl-Axel Nordström
Kent Palm
Susanne Björk-Jensen
Gunnar Karlsson
Johanna Nordström
Florence Jonasson

Justerandes sign

Parti
S
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SD
M
S
MP
C
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S
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S
V
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S
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C
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M
S
C
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S
V
M
C
S
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Närvarande
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Nej
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Ersättare
Eva Larsson
--Annika Briving

2

Närvarande
Ja
Nej
X
X

--Inger Jochnick

X

Ann-Christin Larsson

X

--Kent Bohlin

X

----§1.
Camilla Berglöv

X

Åke Carlsson
Ingela Brink Gullin
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Dnr KS 2013/73.439

Utdelning av Miljö- och folkhälsopriset 2013
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Priset ska gå till en person, grupp av personer, förening, förvaltning, organisation
eller liknande, som genom ett aktivt arbete gör en särskild insats för folkhälsan i
Melleruds kommun.
Miljö- och hälsorådet har beslutat att Miljö- och folkhälsopriset 2013, på 10 000
kronor, ska delas ut till Café Tid o Rum.
Folkhälsosamordnare presenterar motiveringen för pristagarna och kommunfullmäktiges ordförande överlämnar en check vid sammanträdet.
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Dnr KS 2011/168.106

Projektet Kultur och värderingar
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Under 2010 genomfördes Sveriges Kommuner och Landsting med stöd av Preera
ett pilotprojekt där sex kommuner provade på att mäta kultur och värderingar i
verksamhetsorganisationen. Pilotprojektets syfte var i första hand att prova ett nytt
verktyg och om det kunde appliceras på den offentliga verksamheten. Verktyget
används i näringslivet och för nationella undersökningar av samhällskultur.
Upplägget för nätverket är att utifrån en helhetssyn på kommunen som både
serviceleverantör och demokratiaktör dels kartlägga rådande kultur och värderingar
vid två olika tillfällen men framförallt arbeta med förändringsprocessen.
Kommunerna som deltar i nätverket kommer att få hjälp med att återkoppla
resultaten i kommunen.
Målet med projektet är att
• Nätverket ska genom en tidigare beprövad metod ta fram helhetsbilder kring
vilken kultur och värderingar som råder i kommunen utifrån de tre perspektiven;
medarbetare, förtroendevalda samt medborgare.
• Utarbeta metoder som kan stödja kommunerna i deras förändringsarbete både
vad gäller att skapa förståelse och dialog kring uppkomna resultat men också
kring hur man kan skapa en förändring kring kultur och värderingar.
Nätverket vänder sig till ledande tjänstemän och politiker i kommuner och landsting
som ser ett stort värde i att sitt utvecklingsarbete inte bara arbeta med strukturförändringar utan även kulturförändringar.
Projektet syftar till att skapa en organisationskultur som leder till:
• Engagemang, delaktighet och ansvarstagande hos förtroendevalda och
medarbetare
• Att vi kan möta realistiska förväntningar hos våra invånare och kunder
• Att värdegrunden blir ett medvetet förhållningssätt hos förtroendevalda och
medarbetare
Melleruds kommun lämnade in en intresseanmälan till Sveriges Kommuner och
Landstings projekt Nätverk Utveckling av kultur och värderingar. Kommunstyrelsen
beslutade den 7 september 2011, § 124, att delta i projektet. Kostnaden för
deltagandet i nätverket är 35 tkr/år.
Britt-Marie Hedlund, sektionen för demokrati och styrning på Sveriges Kommuner
och Landsting, informerar och berättar om Medborgardialog/-inflytande. Denna del
är en av utvecklingsfrågorna inom projektet/nätverket ”Kultur och värderingar”
där Lena är en av de centrala projektledarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-02-26

§3

Sammanträdesdatum

sida

Dnr KS 2013/517.109

Kostpolicy för Melleruds kommun – i samarbete med övriga
Dalslandskommuner och Säffle kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer kostpolicy för Melleruds kommun enligt
föreliggande förslag.
Reservationer
Tony Johansson (MP) och Inger Jochnick (MP) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Dalslandskommunerna och Säffle kommun har tillsammans arbetat fram en
kostpolicy. Syftet med policyn än att kvalitetssäkra måltiderna inom den
kommunala verksamheten. Focus ligger på måltidsordning, måltidsinnehåll,
måltidsmiljö och bemötande. Kostpolicyn riktar sig till personal inom den
kommunala verksamheten och är tänkt att användas som ett styrande och
vägledande dokument som ger råd och stöd från måltidsplanering till
serveringstillfälle.
Arbetsutskottet remitterade den 5 november 2013, § 374, förslag till Kostpolicy
för Melleruds kommun till kultur- och utbildningsnämnden, socialnämnden,
kommunala pensionärsrådet och kommunala ungdomsrådet för synpunkter
senast den 20 december 2013.
Några yttranden från Kommunala pensionsrådet och Kommunala ungdomsrådet
har inte inkommit.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•

Förslag till Kostpolicy för Melleruds kommun.
Arbetsutskottets beslut 2013-11-05, § 374.
Socialnämndens beslut 2013-12-18, § 126
Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2014-01-30, § 3.
Arbetsutskottets beslut 2014-02-11, § 48.
Kommunstyrelsens beslut 2014-02-12, § 27.

Förslag till beslut på sammanträdet
Robert Svensson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Tony Johansson
(MP) yrkar på bifall samt med följande tillägg:
Att Kostpolicyn även bör innehålla riktlinjer och/eller mål för hållbar utveckling,
andel ekologiska livsmedel, andel närodlat och rättvisemärkt samt följa svensk
djurskyddslagstiftning och att vegetariskt alternativ finns att tillgå.
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Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag och avslår Tony
Johanssons (MP) tillägg.
Beslutet skickas till
Kost- och servicechefen
KFS

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

sida

7

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-02-26

§4

Sammanträdesdatum

sida

8

Dnr KS 2013/210.800

Kulturpolitiskt program för Melleruds kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar nytt kulturpolitiskt program för Melleruds kommun
enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog i september 2005 ett kulturpolitiskt program för
Melleruds kommun. Programmet utgår från Vision 2013 och det behövs därför
en översyn och uppdatering.
Arbetsutskottets gav den 16 april 2013, § 149, kultur- och fritidsutvecklaren i
uppdrag att göra en översyn och uppdatering av kommunens kulturpolitiska
program.
Kultur- och fritidsutvecklaren lämnade vid arbetsutskottets sammanträde den
10 september 2013, § 299, en aktuell rapport av pågående översynsarbete.
Kommunen anordnade den 12 september 2013 ett möte i Tingshuset om det
kulturpolitiska programmet. Vid mötet samlades synpunkter in inför revideringen
av det nuvarande programmet.
Arbetsutskottet ger den 22 oktober 2013, § 353, kultur- och fritidsutvecklaren i
uppdrag att skicka ut förslag till reviderat kulturpolitiskt program på remiss under
perioden 24 oktober – 15 december 2013. Redovisning av remissvaren ska ske
vid arbetsutskottets sammanträde den 14 januari 2014.
Beslutsunderlag
• Förslag till nytt Kulturpolitiskt program för Melleruds kommun.
• Arbetsutskottets beslut 2014-01-14, § 1.
• Kommunstyrelsens beslut 2014-02-12, § 18.
Förslag till beslut på sammanträdet
Robert Svensson (C) och Anette Levin (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag. Sture Torstensson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med
föreslagna ändringar. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
med föreslagna ändringar.
Beslutet skickas till
Kultur- och fritidsutvecklaren
Chefen för Kulturskolan
KFS

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-02-26

§5

Sammanträdesdatum

sida

9

Dnr KS 2014/21.041

Dalslands miljönämnds taxa enligt miljöbalken 2014
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område med tillhörande taxebilagorna 1–3 för Dalslandskommunernas
kommunalförbund och Dalslands miljönämnd att gälla från den 1 mars 2014 samt
att fastställa timtaxan/timavgiften till 900 kr.
Kommunfullmäktige beslutar även att anta retroaktiv taxa för prövning och tillsyn
inom miljöbalkens område med tillhörande taxebilagorna 1–3 för Dalslandskommunernas kommunalförbund och Dalslands miljönämnd att gälla från den
1 januari till och med den 28 februari 2014 samt att fastställa timtaxan/timavgiften
till 875 kr.
Beslutet tas med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken.
Sammanfattning av ärendet
Högsta förvaltningsdomstolen har den 12 december 2013 beslutat att undanröja
underinstansernas avgöranden i ett mål om Ystad-Österlenregionens miljöförbund
kontrollavgift för livsmedelskontroll. Av domskälen framgår att miljöförbundet inte
har varit behörigt att fatta beslut om taxan.
Högsta förvaltningsdomstolen menar vidare att det krävs grundlagsstöd för att
kommunerna ska kunna överlämna föreskriftsrätt enligt 8 kap regeringsformen till
annat organ och att sådant saknas.
Direktionen för Dalslandskommunernas kommunalförbund har den 28 november
2013 beslutat om miljöbalkstaxa (DKF § 78) att gälla fr.o.m. 1 januari 2014.
Denna taxa utgår från ett förslag från Sveriges Kommuner och Landsting.
Beslutsunderlag
• Förslag till taxa enligt miljöbalken.
• Arbetsutskottets beslut 2014-01-28, § 23.
• Kommunstyrelsens beslut 2014-02-12, § 19.
Beslutet skickas till
Dalslandskommunernas kommunalförbund
Dalslands miljönämnd
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Dnr KS 2014/21.041

Dalslands miljönämnds taxa för prövning och tillsyn inom
livsmedelslagstiftningens område 2014
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa för offentlig kontroll, prövning och
registrering inom livsmedelslagstiftningens område för Dalslandskommunernas
kommunalförbund och Dalslands miljönämnd att gälla från den 1 mars 2014
samt att fastställa timtaxan/timavgiften till 900 kr.
Kommunfullmäktige beslutar även att anta retroaktiv taxa för offentlig kontroll,
prövning och registrering inom livsmedelslagstiftningens område för Dalslandskommunernas kommunalförbund och Dalslands miljönämnd att gälla från den
1 januari till och med den 28 februari 2014 samt fastställa timtaxan/timavgiften
till 875 kr.
Beslutet tas med stöd av förordning om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel
och vissa jordbruksprodukter §§ 1, 3, 6, 13, 14 och 18.
Sammanfattning av ärendet
Högsta förvaltningsdomstolen har den 12 december 2013 beslutat att undanröja
underinstansernas avgöranden i ett mål om Ystad-Österlenregionens miljöförbund
kontrollavgift för livsmedelskontroll. Av domskälen framgår att miljöförbundet inte
har varit behörigt att fatta beslut om taxan.
Högsta förvaltningsdomstolen menar vidare att det krävs grundlagsstöd för att
kommunerna ska kunna överlämna föreskriftsrätt enligt 8 kap regeringsformen till
annat organ och att sådant saknas.
Direktionen för Dalslandskommunernas kommunalförbund har den 28 november
2013 beslutat om taxa inom livsmedelslagstiftningens område (DKF § 78) att gälla
fr.o.m. 1 januari 2014. Denna taxa utgår från ett förslag från Sveriges Kommuner
och Landsting samt Livsmedelsverkets riskklassificeringsmodell.
Beslutsunderlag
• Förslag till taxa enligt livsmedelslagstiftningen.
• Arbetsutskottets beslut 2014-01-28, § 24.
• Kommunstyrelsens beslut 2014-02-12, § 20.
Beslutet skickas till
Dalslandskommunernas kommunalförbund
Dalslands miljönämnd
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Dnr KS 2014/21.041

Dalslands miljönämnds taxa för kontroll enligt lagen om
handel med vissa receptfria läkemedel 2014
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa för kontroll enligt lagen om handel
med vissa receptfria läkemedel för Dalslandskommunernas kommunalförbund
och Dalslands miljönämnd att gälla från den 1 mars 2014 samt att fastställa
timtaxan/timavgiften till 900 kr.
Kommunfullmäktige beslutar även att anta retroaktiv taxa för kontroll enligt
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel för Dalslandskommunernas
kommunalförbund och Dalslands miljönämnd att gälla från den 1 januari till och
med den 28 februari 2014 samt att fastställa timtaxan/timavgiften till 875 kr.
Beslutet tas med stöd av 23 § Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.
Bakgrund
Högsta förvaltningsdomstolen har den 12 december 2013 beslutat att undanröja
underinstansernas avgöranden i ett mål om Ystad-Österlenregionens miljöförbund
kontrollavgift för livsmedelskontroll. Av domskälen framgår att miljöförbundet inte
har varit behörigt att fatta beslut om taxan.
Högsta förvaltningsdomstolen menar vidare att det krävs grundlagsstöd för att
kommunerna ska kunna överlämna föreskriftsrätt enligt 8 kap regeringsformen till
annat organ och att sådant saknas.
Direktionen för Dalslandskommunernas kommunalförbund har den 28 november
2013 beslutat om taxa för kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria
läkemedel (DKF § 78) att gälla fr.o.m. 1 januari 2014. Denna taxa utgår från ett
förslag från Sveriges Kommuner och Landsting.
Beslutsunderlag
• Förslag till taxa avseende receptfria läkemedel.
• Arbetsutskottets beslut 2014-01-28, § 25.
• Kommunstyrelsens beslut 2014-02-12, § 21.
Beslutet skickas till
Dalslandskommunernas kommunalförbund
Dalslands miljönämnd
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Dnr KS 2014/21.041

Dalslands miljönämnds taxa för tillsyn inom strålskyddslagstiftningens område 2014
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa för tillsyn inom strålskyddslagstiftningens område för Dalslandskommunernas kommunalförbund och Dalslands
miljönämnd att gälla från den 1 mars 2014 samt att fastställa timtaxan/timavgiften
till 900 kr.
Kommunfullmäktige beslutar även att anta retroaktiv taxa för tillsyn inom
strålskyddslagstiftningens område för Dalslandskommunernas kommunalförbund
och Dalslands miljönämnd att gälla från den 1 januari till och med den februari
2014 samt att fastställa timtaxan/timavgiften till 875 kr.
Beslutet tas med stöd av strålskyddsförordningen §§ 16 och 16a.
Bakgrund
Högsta förvaltningsdomstolen har den 12 december 2013 beslutat att undanröja
underinstansernas avgöranden i ett mål om Ystad-Österlenregionens miljöförbund
kontrollavgift för livsmedelskontroll. Av domskälen framgår att miljöförbundet inte
har varit behörigt att fatta beslut om taxan.
Högsta förvaltningsdomstolen menar vidare att det krävs grundlagsstöd för att
kommunerna ska kunna överlämna föreskriftsrätt enligt 8 kap regeringsformen till
annat organ och att sådant saknas.
Direktionen för Dalslandskommunernas kommunalförbund har den 28 november
2013 beslutat om taxa inom strålskyddslagstiftningens område (DKF § 78) att gälla
fr.o.m. 1 januari 2014. Denna taxa utgår från ett förslag från Sveriges Kommuner
och Landsting.
Beslutsunderlag
• Förslag till taxa enligt strålskyddslagstiftningen.
• Arbetsutskottets beslut 2014-01-28, § 26.
• Kommunstyrelsens beslut 2014-02-12, § 22.
Beslutet skickas till
Dalslandskommunernas kommunalförbund
Dalslands miljönämnd
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Dnr KS 2013/584.042

Dalslandskommunernas kommunalförbund,
delårsbokslut 2013
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Dalslandskommunernas kommunalförbund har den 26 november 2013 översänt
delårsbokslut för 2013 och revisorernas utlåtande över rapporten.
Kommunalförbundet redovisar ett resultat på –1 323 tkr mot budgeterat resultat
på –320 tkr
Beslutsunderlag
• Delårsredovisning 2013.
• Arbetsutskottets beslut 2013-12-17, § 430.
• Kommunstyrelsens beslut 2014-01-15, § 8.
Beslutet skickas till
Dalslandskommunernas kommunalförbund
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§ 10

Nytillkomna motioner
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige medger att motionen får läggas fram och överlämnar
dem till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet
Motion om folkomröstning om gemensam
Dalslandskommun.
Dnr KS 2014/53.111

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Anmälan om inkomna ärenden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet

Dnr KS 2014/11.007

Revisionsrapporten Granskning av marknadsföring av Melleruds kommun.
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