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§ 236

Avstämning efter sommaren
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottets ledamöter och t.f. kommunchefen gör en avstämning av aktuellt läge internt
och externt efter sommaren.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 237

Presentation av ny kommunchef
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Den nye kommunchefen presenterar sig och sin bakgrund m.m.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2020/113

Fastigheten Tornet 1 i Mellerud, avtal nyttjanderätt (arrendeavtal)
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. godkänna avtal om nyttjanderätt tomtyta för Tornet 1.
2. kostnaden – max 50 400 kronor – finansieras ur kommunstyrelsens utvecklings-anslag för år
2020.

Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun har under 2020 etablerat en ny förskola i centrala Mellerud (Telaris) och
nyttjar delar av fastigheten Tornet 1 (Pahléns tomt) för utemiljö till förskolan.
Fastigheten Tornet 1 ägs av AB Melleruds Bostäder och fastigheten består idag av ett hus och
en lekplats i anslutning till förskolan. Kommunen har för avsikt köpa fastigheten men väntar på
besked från AB Melleruds Bostäder om köpeskilling som ska inkludera rivning av befintligt hus. I
avvaktan på köp föreslås kommunstyrelsen teckna ett nyttjanderättsavtal för tomtytan som
används för förskolans utemiljö.
Arrendeavgiften är 4 200 kronor per månad exklusive moms. Avtalet löper fr o m 1 januari – 31
december 2020, men upphör när köpeavtal upprättats vilket planeras ske under hösten 2020.

Beslutsunderlag
• AB Melleruds Bostäders avtal om nyttjanderätt tomtyta (arrendeavtal).
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att
1. godkänna avtal om nyttjanderätt tomtyta för Tornet 1.
2. kostnaden – max 50 400 kronor – finansieras ur kommunstyrelsens utvecklings-anslag för år
2020.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Omedelbar justering
Paragrafen justeras omedelbart.
_________________________
Morgan E Andersson

Justerandes sign

_________________________
Michael Melby

Utdragsbestyrkande
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§ 239

Samhällsbyggnadsfrågor
Arbetsutskottets till beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadschefen redogör för aktuella samhällsbyggnads- och planfrågor:
• Försäljning av mark i kvarteret Ugglan
Avtal finns framme som exploatören accepterat. Cirka 7 500 kvm – 96 kronor/kvm.
Nio parhus ska byggas förutsatt att minst 15 lägenheter är bokade 2021-06-30. Bygglov ska
vara sökt senast 18 månader efter påskrivet avtal. Byggnationen ska ha påbörjats senast 2,5
år efter godkänt bygglov. Byggnationen ska vara avslutad senast inom fem år.
• Rekrytering
Ny enhetschef för Renhållning har anställts.
• Kretsloppspark
Studiebesök i Vänersborg och Ale i september.
• Ängenäs särskilda boende
Öppet Hus för allmänheten den 29 augusti med start klockan 10.00. Annonsering i Melleruds
Nyheter och sociala medier. Viktigt att uppfylla regler kring covid-19. Vissa entreprenörer
kommer att finnas på plats. Själva invigningen planeras av verksamheten.
• Gång- och cykelbro Ängenäs
Grundarbetet klart. Asfalt denna vecka. Räcke beslut inom kort.
• Aktivitetsparken vid Rådaskolan
Vidtagna åtgärder har fungerat under sommaren. Nytt klagomål har inkommit denna vecka
efter stökig helg. Då skolan startar nästa vecka ska basketkorgar m.m. återställas. Vilka
ytterligare, framtida åtgärder behöver vidtas?
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2017/303

Översiktsplan för Melleruds kommun
Arbetsutskottets till beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Översiktsplanen varit på utställning och det har inkommit yttranden från bland annat
myndigheter och privatpersoner. Tillväxtenheten har tagit fram ett första utkast till
utställningsutlåtande där synpunkterna besvaras och även börjat revidera förslaget i de
punkter som är möjliga.
Det som kvarstår är frågor där politiken är en viktig del och så behöver även vissa avvägningar
och diskussioner föras med Dalslands miljö- och energikontor och länsstyrelsen.
I samband med arbetsutskottets sammanträde genomförs ett styrgruppsmöte.
Beslutsunderlag
• Diskussionspunkter och utkast till utställningsutlåtande.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2020/412

Svar på remiss angående Styrning och ledning för hållbar utveckling i
kommuner och regioner – Vägledning för genomförandet av FN:s
Agenda 2030 för hållbar utveckling
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förslaget utan kommentarer.
Sammanfattning av ärendet
Den svenska kommittén SIS/TK 588/AG 03 - Hållbara städer och samhällen - har utarbetat det
förslag till svensk nationell standard som presenteras i remissen. Avsikten är att förslaget ska
fastställas och ges ut som svensk standard. Den slutgiltiga standarden kan i vissa delar komma
att avvika från förslaget beroende på resultatet av den svenska remissbehandlingen.
För att kunna fastställas som svensk standard ska standarden vara förenlig med svensk
lagstiftning. Det är viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger om förslaget är förenligt
med svensk lagstiftning. Svaren på denna remiss kommer att utgöra underlag för kommitténs
beslut. Sista dag för remissvar är 26 augusti 2020.
Beslutsunderlag
• Remissen Styrning och ledning för hållbar utveckling i kommuner och regioner - Vägledning

för genomförandet av FN:s Agenda 2030 för hållbarutveckling.

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förslaget utan
kommentarer.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Omedelbar justering
Paragrafen justeras omedelbart.
_________________________
Morgan E Andersson

Justerandes sign

_________________________
Michael Melby

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2020/30

Svar på förfrågan om Melleruds kommuns intresse av att dela
ansvaret för driften av biografen Centrumsalongen
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. erbjuda Melleruds IF ett nytt hyreskontrakt för Centrumsalongen, Sätern 3, Storgatan 39 i
Mellerud fr o m januari 2021 som innebär att kommunen svarar för kostnaden för värme
(bränslekostnaden) och i övrigt oförändrade villkor enligt gällande hyresavtal.
2. kostnaden som beräknas till cirka 40 000 kronor per år finansieras av kommunstyrelsens
anslag år 2021 för oförutsedda utgifter och budgeteras inför år 2022.
Sammanfattning av ärendet
Melleruds IF, som ansvarar för driften av Centrumsalongen i Mellerud, har i en skrivelse som
inkom till kommunen den 16 januari 2020 framfört att föreningen under en viss tid haft svårt
att få ekonomi i biografverksamheten.
Föreningen har gjort en uppföljning av filmvisningarna under perioden januari-juli 2019.
Som framgår har föreningen gjort en förlust och vill med anledning av detta få möjlighet till
en diskussion med kommunen om biografens vidare drift. För att en kommun av Melleruds
storlek ska kunna ha en biograf och då föreningen är intresserad av att driva verksamheten vill
den kunna dela ansvaret för detta med kommunen.
Arbetsutskottet beslutade de 11 februari 2020, § 33, att ge kommunchefen i uppdrag att ta
kontakt med Melleruds IF och inhämta ytterligare information angående föreningens
årsredovisning m,m.
Efter ytterligare information bedöms att kommunen bör öka sitt stöd för att Melleruds invånare
ska ha tillgång till en biograf.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Melleruds IF:s skrivelse.
Redovisning av inkomster och utgifter 2019-01-01--07-31.
Arbetsutskottets beslut 2020-02-11, § 33.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att
1. erbjuda Melleruds IF ett nytt hyreskontrakt för Centrumsalongen, Sätern 3, Storgatan 39 i
Mellerud fr o m januari 2021 som innebär att kommunen svarar för kostnaden för värme
(bränslekostnaden) och i övrigt oförändrade villkor enligt gällande hyresavtal.
2. kostnaden som beräknas till ca 40 000 kronor per år finansieras av kommunstyrelsens
anslag år 2021 för oförutsedda utgifter och budgeteras inför år 2022.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2020/449

Bidrag till Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud för år 2021
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslutar att
1. anslå 193 000 kronor till Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud år 2021.
2. finansiering sker genom anslaget för Samordningsförbundet i 2021 års budget.
Sammanfattning av ärendet
Försäkringskassan har påbörjat arbetet med medelstilldelning till Samordningsförbunden för
2021. För att kunna göra beräkningar enligt den beslutade fördelningsmodellen behöver
Försäkringskassan få in uppgifter om vad berörd kommun och region planerar att avsätta
för Samordningsförbundet för 2021. Förbundens bidrag är konstruerade så att staten
bidrar med 50%, regionen med 25% och kommunerna gemensamt med 25%.
Fördelningen mellan kommunerna är uträknad efter befolkningsstorlek (16-64 år) den
31 december 2019. Fördelningsmodellen som reglerar fördelningen mellan Sveriges
Samordningsförbund utgår från tre parametrar – grundtilldelning på 400 tkr,
fördelningsnycklarna 75% försörjningsmått och 25% invånarantal (16-64 år) samt en spärr för
minskning med max 10% per år.
Försäkringskassans ambition är att kunna lämna preliminära uppgifter om medelstilldelning per
förbund i slutet på september 2020.
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud har de senaste åren fått minskat medlemsbidrag i
utifrån fördelningsmodellen. Minskningen har varit 10% per år i enlighet med 10%‐spärren.
Under 2021 kommer förbundet hamna i fas med den så kallade idealfördelningen. Den ideala
medelstilldelningen enligt fördelningsmodellen skulle innebära en sänkning av medlemsbidraget
till 4 218 000 kronor. Innevarande år är det totala medlemsbidraget 4 496 000 kronor.
Beslutsunderlag
• Skrivelse från Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud 2020-06-23.
• Skrivelse från Försäkringskassan Fördelningsmodell för statens medelstilldelning till
samordningsförbunden 2019-06-14.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsens beslutar att
1. anslå 193 000 kronor till Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud år 2021.
2. finansiering sker genom anslaget för Samordningsförbundet i 2021 års budget.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Omedelbar justering
Paragrafen justeras omedelbart.
_________________________
Morgan E Andersson

Justerandes sign

_________________________
Michael Melby

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2019/460

Svar på medborgarförslag om att öka demokratin och förståelsen
om EU
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget antas genom att kommunchefen får i
uppdrag att kontakta Högskolan Väst om intresse för en studentuppsats.
Sammanfattning av ärendet
Marie Dahlin har lämnat ett medborgarförslag som innebär att kommunen under en
treårsperiod ska visa för invånarna i Mellerud hur besluten i kommunfullmäktige har påverkats
av EU, en utvärdering sker efter tre år och att utvärderingen ska redovisas på kommunens
hemsida.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), numera Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har
både 2010 och senast 2018 gjort rapporter om EU:s påverkan i lokalpolitiken.
Rapporten 2010 visade att 50-60% av fullmäktigebesluten påverkades, direkt eller indirekt, av
beslut fattade på europeisk nivå. Under 2018 gjordes en ny analys för att se om det skett
någon förändring. Den analysen visade att något mindre än hälften av fullmäktigebesluten
påverkats av EU-beslut eller rekommendationer.
Då Melleruds kommun saknar egna utredningsresurser föreslås att kommunen ska vända sig till
Högskolan Väst för att efterhöra intresset för ett uppsatsarbete i linje med medborgarförslaget.
Arbetet skulle innebära att en analys görs av fullmäktiges beslut under perioden 2018-2020.
Beslutsunderlag
• Medborgarförslag för att öka demokratin och förståelsen om EU från Marie Dahlin.
• Sveriges Kommuner och Landsting, EU i lokalpolitiken, 2018.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget
antas genom att kommunchefen får i uppdrag att kontakta Högskolan Väst om intresse för
en studentuppsats.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2020/454

Bemyndigande att kontrasignera handlingar, revidering
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens reglemente, § 46,
bemyndiga följande tjänstepersoner att kontrasignera handlingar inom
kommunstyrelsens förvaltningsområde:
Kommunchef
Ekonomichef
HR-chef
Samhällsbyggnadschef

Karl-Olof Petersson
Elisabeth Carlstein
Jeanette Johansson
Magnus Olsson

Sammanfattning av ärendet
Enligt § 46 i kommunstyrelsens reglemente ska skrivelser, avtal och andra handlingar på
kommunstyrelsens vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av anställd som
kommunstyrelsen bestämmer. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid
förfall för denne den ledamot som styrelsen utser.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens reglemente § 46.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens reglemente, § 46, bemyndiga följande tjänstepersoner att kontrasignera
handlingar inom kommunstyrelsens förvaltningsområde:
Kommunchef
Ekonomichef
HR-chef
Samhällsbyggnadschef

Karl-Olof Petersson
Elisabeth Carlstein
Jeanette Johansson
Magnus Olsson

Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Omedelbar justering
Paragrafen justeras omedelbart.
_________________________
Morgan E Andersson

Justerandes sign

_________________________
Michael Melby

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-08-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 246

sida
14

Dnr KS 2020/501

Bemyndigande att utfärda anvisningar på bank- och checkräkning för
kommunstyrelsen
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar, med ändring av beslut den 8 april 2020, § 92, att bemyndiga
följande personer att två i förening utfärda och lösa in anvisningar på kommunens bankoch checkräkningar:
Kommunchef
Ekonomichef
Controller
Controller (vikarie)
Ekonom
Ekonom
Ekonom
Ekonom
Ekonom
Ekonomiassistent
Ekonomiassistent

Karl-Olof Petersson
Elisabeth Carlstein
Therese Israelsson
Linnea Stockman (från 2020-09-01)
Emma Lindquist
Elin Holm
Anna-Lena Andersson
Andrietta Pettersson
Lotten Svensson (till och med 2020-08-31)
Jannice Krave
Jonathan Lundgren (till och med 2020-08-31)

Sammanfattning av ärendet
På grund av att en ny kommunchef tillsatts och personalförändringar inom ekonomienheten så
finns det behov av att se uppdatera vilka som två i förening ska ha rätt att utfärda anvisningar
hos kommunstyrelseförvaltningen och kommunstyrelsen behöver därför fatta ett nytt beslut.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens beslut 2020-04-08, § 92.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar, med ändring av beslut den
8 april 2020, § 92, att bemyndiga föreslagna personer att två i förening utfärda och lösa in
anvisningar på kommunens bank-och checkräkningar.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Omedelbar justering
Paragrafen justeras omedelbart.
_________________________
Morgan E Andersson

Justerandes sign

_________________________
Michael Melby

Utdragsbestyrkande
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§ 247

Aktuella frågor
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottets ledamöter och t.f. kommunchefen diskuterar aktuella frågor:
• Rekrytering av ny socialchef
T.f. kommunchefen redogör för rekryteringsprocessen fram till nu och hur den kommer att
fortsätta fram till beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott.
• Kommunstyrelsens mål 2021
T.f. kommunchefen redogör för processen (tidplanen) för att ta fram målen för 2021.
• Träff med Regionens kulturnämnd
Ordföranden informerar om träff den 20 augusti 2020 med presidiet för Kulturnämnden i
Västra Götaland, Dalslands konstmuseum och Kulturbruket på Dal.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes sign
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§ 248

Rapporter
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottets ledamöter och t.f. kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m:
• Möten med Näringslivsrådet
Ordföranden rapporterar från sommarens möten med Näringslivsrådet. Då kommunen har
ett så diversifierat näringsliv har de flesta företagen klarat sig bättre än i andra kommuner.
• AB Melleruds Bostäder
Ordförande och 2:e vice ordförande rapporterar från presidiemötet 3 augusti 2020 angående
Bodialog, nybyggnad på Staren, kvarteret Ugglan, Centrumhuset i Åsensbruket och gamla
COOP-fastigheten.
• Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ)
Ordförande rapporterar om styrelsens och VD:s arbete med ekonomin.
• Vattenskotrar på Dalslands kanal
Ordförande rapporterar om att det inte råder förbud mot vattenskotrar på kanalen.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes sign
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