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§ 235

Nollvision i trafiken – information från NTF
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Verksamhetschefen för Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande FyrBoDal (NTF)
informerar om säkerhet i trafik och nollvision och hur organisationen jobbar med frågorna.
NTF är en fri, självständig och idéburen organisation som arbetar för en säker trafik. NTF
arbetar på ideell och demokratisk grund genom folkrörelser, organisationer, samhällsinstitutioner, företag och enskilda. NTF:s nätverk består av ett 50-tal nationella medlemsorganisationer. I NTF:s länsförbund finns över 100 lokala trafiksäkerhetsföreningar och
kommittéer. NTF:s verksamhet administreras av ett centralt kansli samt regionalt av
NTF-förbund.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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Dnr KS 2020/588

Taxor och avgifter 2021 för byggnadsnämndens verksamhet
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom byggnadsnämndens verksamhetsområde
för 2021 enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning av ärendet
Förslag till taxor och avgifter inom byggnadsnämndens verksamhetsområde att gälla från
och med 2021-01-01 föreligger.
Arbetsutskottet beslutade den 19 oktober 2020, § 335, att föreslå kommunfullmäktige att
taxan för skanning av bild fastställs till 912 kronor/timme (minidebitering 30 minuter).
Byggnadsnämnden beslutade den 21 oktober 2020, § 178, att revidera taxan för skanning av
bild.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•

Förslag taxor och avgifter 2021 för byggnadsnämndens verksamhet.
Plan- och bygglovstaxa 2020 (hela)
Byggnadsnämndens beslut 2020-09-23, § 162-163.
Arbetsutskottets beslut 2020-10-19, § 335.
Byggnadsnämndens beslut 2020-10-21, § 178.
Förslag taxor och avgifter 2021 för byggnadsnämndens verksamhet (reviderad).

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom byggnadsnämndens verksamhetsområde
för 2021 enligt föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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Dnr KS 2020/588

Taxor och avgifter 2021 för socialnämndens verksamhet
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde
för 2021 enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning av ärendet
Förslag till taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde att gälla från och
med 2021-01-01 föreligger.
Beslutsunderlag
• Förslag taxor och avgifter 2021.
• Socialnämndens beslut 2020-10-21, § 137.
• Arbetsutskottets beslut 2020-11-03, § 349.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde
för 2021 enligt föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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Dnr KS 2020/273

Delrapport från dialogmöte om socialnämndens ekonomi
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 9 oktober 2020, § 224, att uppdra till kommunchefen
att sammankalla till en dialog med presidierna för kommunstyrelsen, kultur- och
utbildningsnämnden och socialnämnden för att nämnderna där ska redovisa sina åtgärder
för att uppnå en budget i balans.
Kommunchefen lämnar en delrapport från dialogmöte om socialnämndens ekonomi
den 27 oktober 2020.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 2 december 2020 kommer en samlad
rapport från genomförda dialogmöten att lämnas.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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Dnr KS 2020/565

Gåva till Ungdomshuset Stinsen till minne av Maud Pousar Lindberg
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. ta emot gåvan i form av pengar (6 650 kronor) till Ungdomshuset Stinsen.
2. ge folkhälsostrategen i uppdrag att förvalta pengarna och säkerställa att de används enligt
gåvogivarens önskemål.
Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun har den 9 september 2020 mottagit en skrivelse angående överlämnande av
en gåva i form av pengar (6 650 kronor) till Ungdomshuset Stinsen till minne av Maud Pousar
Lindberg från Mellerud.
Enligt önskemål ska medlen användas till att utveckla befintlig musikstudio.
Beslutsunderlag
• Skrivelse från Kerstin Pousar Lindberg.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
• Arbetsutskottets beslut 2020-11-03, § 350.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen beslutar att
1. ta emot gåvan i form av pengar (6 650 kronor) till Ungdomshuset Stinsen.
2. ge folkhälsostrategen i uppdrag att förvalta pengarna och säkerställa att de används enligt
gåvogivarens önskemål.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas till
Folkhälsostrategen
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen
Kerstin Pousar Lindberg
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Dnr KS 2020/207

Redovisning av ekonomiska och sociala effekterna av
arbetsmarknadsenhetens åtgärder
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsmarknadsenheten redovisar löpande vid varje ordinarie sammanträde med
kommunstyrelsen de ekonomiska och sociala effekterna av arbetsmarknadsenhetens
åtgärder.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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Dnr KS 2020/588

Taxor och avgifter 2021 för kultur- och utbildningsnämndens
verksamhet
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom kultur- och utbildningsnämndens
verksamhetsområde för 2021 enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning av ärendet
Förslag till taxor och avgifter inom kultur- och utbildningsnämndens verksamhetsområde
att gälla från och med 2021-01-01 föreligger.
Arbetsutskottet beslutade den 19 oktober 2020, § 333, att föreslå kommunfullmäktige att taxan
för bibliotekets plastpåsar fastställs till 5 kronor/styck så att avgiften jämställs med avgiften för
papperspåsar.
Beslutsunderlag
• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2020-09-16, § 79.
• Arbetsutskottets beslut 2020-10-19, § 333.
• Förslag taxor och avgifter 2021 för kultur- och utbildningsnämndens verksamhet (reviderad).
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom kultur- och utbildningsnämndens
verksamhetsområde för 2021 enligt föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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Dnr KS 2020/425

Ansökan om tilläggsanslag för interkommunal ersättning 2020
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå kultur- och utbildningsnämndens begäran om
tilläggsanslag.
Reservationer
Marianne Sand Wallin (S), Thomas Hagman (S) och Christine Andersson (S) reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Kultur- och utbildningsnämnden ansöker om ett tilläggsanslag på 5 mkr för ökade interkommunala gymnasiekostnader för 2020.
Nämnden redovisade i bokslutet en budgetavvikelse på -7 mkr. För 2019 erhöll nämnden
medel ur den så kallade ”flyktingpåsen” på 18,5 mkr. För att kompensera bortfallet av medel
för flyktingpåsen beviljades kultur-och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag med 10 mkr för
2020. Kultur-och utbildningsnämnden får även cirka 6 mkr i etableringsersättning från
migrationsverket för 2020.
I prognosen för april prognostiserade kultur- och utbildningsnämnden ett underskott på
-5,9 mkr. Underskottet berodde till stor del på ökade interkommunala ersättningar samt
att två skolenheter har en stor ekonomisk avvikelse från tilldelad budget.
Årets budgeterade resultat för kommunen uppgår till +13 mkr. Enligt Prognos 1
prognostiserades ett underskott med -2 mkr. En budgetavvikelse på -15 mkr hänförligt till
nämnderna. Efter prognos 1 har staten aviserat om ytterligare tillskott för 2020, som för
Melleruds del innebär drygt 2 mkr. Det är ändå osäkert om kommunen kommer uppnå det
så kallade balanskravet, där intäkterna ska överstiga kostnaderna, för 2020. Sveriges regioner
och kommuners skatteunderlagsprognos från april var högst osäker och grundades på en
markant återhämtning av svensk produktion och sysselsättning under kvartal 3. Några centrala
medel att finansiera tilläggsanslag med finns inte.
Nämnderna måste fortsätta anpassa verksamheten till gällande ramar. I budgeten till 2021
minskas kultur- och utbildningsnämndens ram med –4 mkr.
Kommunfullmäktige beslutade den 23 september 2020, § 100, att återremittera (minoritetsåterremiss) ärendet till kultur- och utbildningsnämnden om att återkomma med en analys av
hur underskottet har kunnat uppstå.
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 5 oktober 2020, § 91 att ansöka om ett
tilläggsanslag på 5 mkr för ökade interkommunala gymnasiekostnader för 2020 med redovisad
analys.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2020-06-08, § 59.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-23, § 100.
Kultur- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse.
Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2020-10-05, § 91.
Arbetsutskottets beslut 2020-10-19, § 334.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att avslå kultur- och utbildningsnämndens begäran om
tilläggsanslag.
Marianne Sand Wallin (S): Kommunfullmäktige beslutar att bevilja kultur- och
utbildningsnämndens begäran om tilläggsanslag på 5 mkr för ökade interkommunala
gymnasiekostnader för 2020.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslagen och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
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Dnr KS 2020/602

Delårsbokslut 2020-08-31 för AB Melleruds Bostäder
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Delårsbokslutet per den 31 augusti 2020 för AB Melleruds Bostäder visar på ett positivt
resultat på 5,668 mkr vilket är en förbättring med 3,124 mkr jämfört med budgeterat
resultat.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Delårsbokslut 2020-08-31 för AB Melleruds Bostäder.
Melleruds Bostäders styrelses beslut 2020-09-22, § 49.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2020-10-19, § 329.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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Dnr KS 2020/342

Prognos 2/2020 för AB Melleruds Bostäder
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Andra prognosen för 2020 visar ett överskott på cirka 6,634 mkr.
Prognosen visar en avvikelse för bostadsbolaget för budgetåret 2020 om cirka plus 2,827 mkr
vilket är en förbättring med 97 tkr mot resultatet som antogs i prognos 1/2020.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Prognos 2/2020 för AB Melleruds Bostäder.
Melleruds Bostäders styrelses beslut 2020-09-22, § 50.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2020-10-19, § 330.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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Dnr KS 2020/274

Uppföljning av intern kontrollplan för kommunstyrelsens
verksamheter, rapport 2/2020
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljning av arbetet enligt intern kontrollplan för
Kommunstyrelseförvaltningen avseende rapport 2/2020.
Sammanfattning av ärendet
Enligt reglemente för intern kontroll (KF § 140, 2017-11-22) ska styrelsen under året följa upp
förvaltningens arbete med den interna kontrollplanen enligt §§ 7 och 9.
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. Enligt uppgörelse tar kommunens
revisorer själva del av denna uppföljning genom kommunstyrelsens kallelse.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Samhällsbyggnadsförvaltningens uppföljning av intern kontroll 2/2020.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
Kommunstyrelseförvaltningens uppföljning av intern kontroll 2/2020.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2020-10-19, § 331.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljning av arbetet enligt intern kontrollplan för
Kommunstyrelseförvaltningen avseende rapport 2/2020.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas till
Kommunchefen
Samhällsbyggnadschefen
Controllern
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen
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Dnr KS 2020/559

Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk förening
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. återbetalt förlagslån från Kommuninvest ekonomisk förening under år 2020, uppgående till
1 800 tkr, betalas in som insatskapital till Kommuninvest Ekonomisk förening. Det
återbetalda förlagslånet utgör därmed finansiering för åtgärden.
2. bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för inbetalning
av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022,
2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 1 300 kronor per invånare.
Finansiering åren 2022–2024 får hanteras i Budget 2022 och plan 2023–2024.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att uppdra till kommunchefen för kommunstyrelsens
räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningarna enligt besluten ovan.
Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun är medlem i Kommuninvest ekonomiska förening. Föreningen är en
medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn
i finansieringsfrågor.
Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget
Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). Kommuninvest kreditvärdighet bärs upp
av en solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en
attraktiv motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner.
I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 1 miljard
kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i
Kommuninvest i avvaktan på att kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs
av Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att finansiera ett separat
förlagslån från Föreningen till Kommuninvest. Samtliga dåvarande medlemmar deltog i
förlagslånen.
Melleruds kommuns förlagslån till Föreningen uppgår till 1 800 000 kronor exklusive ränta.
Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte längre inräknas in i
kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta funktionen att bidra till
kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen har därför diskuterats internt och vid
medlemssamråd. Diskussionerna har resulterat i att det befintliga förlagslånet från Föreningen
till Kommuninvest har sagts upp och återbetalats till Föreningen. Till följd härav, och i enlighet
med punkt 4.3 i Lånevillkoren, har även förlagslånen från medlemmarna till Föreningen sagts
upp av Föreningen. Förlagslånen ska därför återbetalas till medlemmarna. Eftersom
Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital erbjuds samtliga medlemmar
som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del av förlagslånen för att öka sin
kapitalinsats till Föreningen och således inbetala motsvarande belopp till Föreningen i form av
en kapitalinsats.
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För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats genom en
obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna kapitalinsats som
medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit möjligt att delta med en
tilläggsinsats.
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå på
kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga medlemmar.
Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner och 260 kronor per invånare
för regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån
har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de kommande fyra åren enligt
följande:
År

Kapitalinsats
(kr/invånare)
(kommun)
900
1 000
1 100
1 200
1 300

2020
2021
2022
2023
2024

Kapitalinsats
(kr/invånare)
(region)
180
200
220
240
260

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i Föreningen
minst uppgår till ovan angivna belopp. Inbetalt insatskapital redovisas som en finansiell
anläggningstillgång och belastar inte kommunens resultaträkning.
För Melleruds kommun innebär detta följande preliminära inbetalningsplan åren 2020–2024,
baserat på det invånarantal som ligger till grund för Kommuninvests beräkningar:
År
2020

Åtgärd
Aktuell insats inkl överinsats

Inbetalning av återbetalt
förlagslån
2021
Inbetalning
2022
Inbetalning
2023
Inbetalning
2024
Inbetalning
Summa att betala inkl. förlagslån

Inbetalning, kr

1 800 000
0
64 600
932 300
932 300
3 729 200

Total aktuell insats kr
8 390 700
10
10
10
11
12

190
190
255
187
119

700
700
300
600
900

Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med stadgarna delta med en
insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett belopp motsvarande 1 800 kronor per invånare
för kommuner [360 kronor per invånare för regioner].
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Skrivelse gällande kapitalisering av Kommuninvests ekonomiska förening
Insatskapital per medlem samt förlagslån, kapitalisering Kommuninvest ekonomiska förening
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2020-10-19, § 324.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att
1. återbetalt förlagslån från Kommuninvest ekonomisk förening under år 2020, uppgående till
1 800 tkr, betalas in som insatskapital till Kommuninvest Ekonomisk förening. Det
återbetalda förlagslånet utgör därmed finansiering för åtgärden.
2. bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för inbetalning
av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022,
2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 1 300 kronor per invånare.
Finansiering åren 2022–2024 får hanteras i Budget 2022 och plan 2023–2024.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att uppdra till kommunchefen för kommunstyrelsens
räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningarna enligt besluten ovan.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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Dnr KS 2020/206

Riktlinjer för fakturering och kravverksamhet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen upphäver beslut om Riktlinjer för fakturering och kravverksamhet –
tillfällig revidering avseende anstånd (KS 2020-04-08; § 91).
Kommunstyrelsen upphäver Riktlinjer för fakturering och kravverksamhet (KS 2019-12-03;
§ 239).
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar fastställa Riktlinjer för fakturering och kravverksamhet enligt
föreliggande förslag
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen fattade i april beslut om möjlighet att förlänga anstånd för betalningar från
en månad framåt från fakturans förfallodag till tre månader. I beslutet som fattades fanns ingen
tidsgräns om hur länge detta ska gälla. Den utökade möjligheten var tänkt att gälla för fakturor
utskickade innan sista september 2020 och därefter återgå till fastställda riktlinjer.
Riktlinjerna har även reviderats med förtydligande angående tillvägagångssättet vid
avstängning av vatten- och avloppsavgifter i samband med utebliven betalning från
abonnenten. En komplettering har även gjorts att alla avbetalningsplaner hanteras av
inkassobolaget.
Riktlinjerna är till största del gemensamma med samverkanskommunerna Mellerud, Bengtsfors,
Färgelanda, Dals-Ed samt Dalslands miljö- och energiförbund för att möjliggöra en mer effektiv
och likformad hantering.
Beslutsunderlag
• Riktlinjer för fakturering och kravverksamhet
• Riktlinjer för fakturering och kravverksamhet – tillfällig revidering avseende anstånd
(KS 2020-04-08, § 91)
• Förslag till riktlinjer för fakturering av kravverksamhet
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
• Arbetsutskottets beslut 2020-10-19, § 325.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen upphäver beslut om Riktlinjer för fakturering och kravverksamhet –
tillfällig revidering avseende anstånd (KS 2020-04-08; § 91).
Kommunstyrelsen upphäver Riktlinjer för fakturering och kravverksamhet (KS 2019-12-03;
§ 239).
Kommunfullmäktige beslutar fastställa Riktlinjer för fakturering och kravverksamhet enligt
föreliggande förslag
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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Dnr KS 2020/601

Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund (NÄRF) - delårsrapport
per 2020-08-31 med revisionsrapport
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds delårsrapport med
bokslutsprognos för januari-augusti 2020.
Sammanfattning av ärendet
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) har den 28 september 2020 överlämnat
delårsrapport januari-augusti 2020 med bokslutsprognos till medlemskommunerna.
Förbundet redovisar under perioden ett resultat om 3 mkr. En av orsakerna är ersättningar från
staten till följd av Covid 19 som ersättning för sjuklönekostnader och tillfälligt sänkta
arbetsgivaravgifter.
Prognosen för helår visar på ett resultat om 2,2 mkr. En anledning till ett högt prognostiserat
resultat är effekten av statens beslut att betala ut ersättningar för sjuklönekostnader samt
tillfälligt sänka arbetsgivaravgifter. I prognosen förutses att restriktionerna avseende
coronapandemin håller i sig vilket ger lägre kostnader för utbildning, konferenser.
Det genererar även lägre intäkter för utförda utbildningar i NÄRF:s regi.
Revisionen bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav
och god redovisningssed i övrigt. Med utgångspunkt från uppgifterna i delårsrapporten är
bedömningen att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2020.
Beslutsunderlag
• Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund delårsrapport januari-augusti 2020
med bokslutsprognos.
• Revisorernas bedömning av delårsrapporten och Granskning av delårsrapport 2020.
• Protokoll från Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds direktionsmöte
2020-09-25, § 37.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
• Arbetsutskottets beslut 2020-10-19, § 326.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige godkänner Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds delårsrapport med
bokslutsprognos för januari-augusti 2020.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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Dnr KS 2020/610

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud - delårsbokslut per
2020-08-31
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud delårsbokslut
per 2020-08-31.
Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud har den 29 september 2020 beslutat att överlämna
delårsbokslut per 2020-08-31 till huvudmännen.
Delårsbokslutet för förbundet visar på ett positivt resultat på 196 tkr att jämföra med det
budgeterade negativa resultatet på -340 tkr för helåret 2020.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud delårsbokslut per 2020-08-31.
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud sammanställning insatser jan-aug 2020
Samordningsförbundets protokoll 2020-09-29, § 76.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2020-10-19, § 327.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige godkänner Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud delårsbokslut
per 2020-08-31.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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Dnr KS 2020/547

Kommunstyrelsens mål 2021
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens mål för 2021–2023 enligt nedan:
• Verka för en ökad hållbarhet och miljönytta
• Verka för en jämlik och inkluderande kommun
• Verka för attraktiva miljöer
• Verka för effektiv och attraktiv samhällsservice
• Verka för ökad samverkan mellan kommun och näringsliv, föreningsliv och andra aktörer
(och arbeta för att underlätta för företagare).
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunens styr- och ledningssystem ska en nämnd ta fram mål utifrån fullmäktiges må|.
Kommunfullmäktige fastställde tre mål, (KF 2020-04-20; § 41) som gäller mandatperioden och
första året i kommande mandatperiod.
Nämnderna ska ta fram mål utifrån fullmäktiges mål och anpassa så att de ryms inom tilldelade
ramar. Uppföljning av måluppfyllelse sker genom nyckeltal och aktiviteter som kopplas till målen
och görs vid varje prognostillfälle samt i bokslutet.
Arbetsutskottet beslutade 2020-09-08; § 281 att ge kommunchefen i uppdrag att utarbeta
förslag till mål för kommunstyrelsen 2021 utifrån förslag och förutsättningar som diskuterades
på mötet.
Kommunchefen har i samverkan med chefer inom kommunstyrelsens- och samhällsbyggnadsförvaltningen utarbetat förslag till mål utifrån detta. Förslaget har diskuterats på
arbetsutskottets sammanträde 22/9 och den 6/10 samt kommunstyrelsens möte 9/10.
Förslag till nämndmål för 2021–2023:

Tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott liv
i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv
Nämndmål:
Verka för en ökad hållbarhet och miljönytta
Verka för en jämlik och inkluderande kommun

Är välkomnande och inbjuder till medskapande – internt och externt – för en utvecklad
samhällsservice och ökad attraktivitet
Nämndmål:
Verka för attraktiva miljöer
Verka för effektiv och attraktiv samhällsservice

Främjar företagsamhet, företagande och föreningsliv
Nämndmål:
Verka för ökad samverkan mellan kommun och näringsliv, föreningsliv och andra aktörer.
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Beslutsunderlag
• Kommunfullmäktiges mål 2021, KF 2020–04-§ 41.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
• Arbetsutskottets beslut 2020-10-19, § 328.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens mål för 2021–2023 enligt nedan:
• Verka för en ökad hållbarhet och miljönytta
• Verka för en jämlik och inkluderande kommun
• Verka för attraktiva miljöer
• Verka för effektiv och attraktiv samhällsservice
• Verka för ökad samverkan mellan kommun och näringsliv, föreningsliv och andra aktörer
(och arbeta för att underlätta för företagare).
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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§ 251

Aktuella frågor
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor:
• Ägarsamråd Dalslands kanal AB
Ordföranden informerar om kommande ägarsamråd den 4 oktober 2020.
• Samråd mellan Dalslands miljö- och energiförbund och Dalslands miljöoch energinämnd
Ordföranden informerar om kommande ägarsamråd den 5 oktober 2020.
• Kommunala pensionärsrådet och kommunala funktionshinderrådet
Ordföranden informerar om kommande möten i kommunala pensionärsrådet och
kommunala funktionshinderrådet den 10 november 2020.
• Näringslivsråd
Ordföranden informerar om kommande möte i Näringslivsrådet den 5 och 12 oktober 2020.
• Dalslandssamarbete – Campus Dalsland
Ordföranden informerar om kommande möte om samarbeten inom Dalslandskommunerna.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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§ 252

Rapporter
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m:
• Anmälningar angående arbetsmiljön inom socialförvaltningen
Daniel Jensen (KD) lämnar en rapport med anledning av de fem kränkningsanmälningarna
som inkommit.
• Skålleruds fiberförening
Jörgen Eriksson (KIM) rapporterar från senaste styrelsemötet i Skålleruds fiberförening.
• Ägarsamråd Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud
Daniel Jensen (KD) rapporterar från samordningsförbundens gemensamma ägarsamråd i
Mellerud den 20 oktober 2020.
• Styrelsemöte Dalslands Turist AB
Ordföranden rapporterar från styrelsemötet den 20 oktober 2020.
• POLSAM
Ordföranden rapporterar från möte i POLSAM den 22 oktober 2020.
• Näringslivsrådet
Ordföranden rapporterar från möte i näringslivsrådet den 22 och 29 oktober 2020.
• Vandringsleder på Kroppefjäll
Ordföranden rapporterar från möte den 22 oktober 2020 med representanter från
Vänersborgs, Färgelanda, Melleruds kommuner i Högsäter angående vandringsleder på
Kroppefjäll.
• Dialogmöte turismföretag
Ordföranden rapporterar från dialogmöte den 26 oktober 2020 i Dalslands Turist AB med
turismföretag i Mellerud.
• Direktionsmöte Fyrbodals kommunalförbund
Ordföranden rapporterar från möte i direktionsmötet inklusive delregionalt kollektivtrafikråd
den 29 oktober 2020 i Fyrbodals kommunalförbund.
• Dialogmöte med Trafikverket
Ordföranden rapporterar från dialogmöte den 2 november 2020 med Trafikverket.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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Dnr KS 2018/659

Nödvattenplan för Melleruds kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. fastställa Nödvattenplan för Melleruds kommun.
2. köpa in nödvattenmaterial enligt bifogat förslag för 1 000 tkr. Finansiering sker via
VA-verksamhetens investeringsbudget för 2021.
3. uppdra till samhällsbyggnadschefen att starta projektet nödvattenplan och lämna en
slutredovisning när projektet är slutfört.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska fastställa en nödvattenplan, enligt Reglemente för krisberedskapsarbete
i Melleruds kommun (antagen av kommunfullmäktige den 18 december 2019, § 175).
Detta förslag har tagits fram av va-chefen, handläggare samt kommunikations- och
säkerhetschefen och utgår från Livsmedelsverkets Guide och stödmaterial för
nödvattenförsörjning, 2017.
Som en del av arbetet har information lämnats eller samtal skett med näringslivets
Industrigruppen, enhetscheferna inom vård och omsorg, Grindstadvatten, stora gårdar med
djur, fastighetschefen, vårdcentralen, Folktandvården och Dalslands miljö- och energiförbund.
Införskaffande av materiel enligt föreliggande förslag är en förutsättning för planen och
förmågan att tillhandahålla nödvatten till kunderna vid störningar i kommunens ordinarie
dricksvattenförsörjning. Finansiering sker inom samhällsbyggnadsförvaltningens investering
för Utrustning Nödvatten 2021.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Förslag till nödvattenplan för Melleruds kommun.
Förslag till införskaffande av material för nödvattenförsörjning.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2020-10-19, § 338.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen beslutar att
1. fastställa Nödvattenplan för Melleruds kommun.
2. köpa in nödvattenmaterial enligt bifogat förslag för 1000 tkr. Finansiering sker via
VA-verksamhetens investeringsbudget för 2021.
3. uppdra till samhällsbyggnadschefen att starta projektet nödvattenplan och lämna en
slutredovisning när projektet är slutfört.
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Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas till
Kommunchefen
Samtliga förvaltningschefer
AB Melleruds Bostäder
Enhetschefen för Kommunikation och säkerhet
Enhetschefen VA
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Dnr KS 2020/63

Svar på medborgarförslag om att en lampa sätts upp på yttre
båtrampen i Sunnanå hamn
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla medborgarförslaget genom att besluta om montering
av stolpe med lampa och inkoppling på kommunens elnät.
Sammanfattning av ärendet
Cristian Andersson, Dals Rostock, har den 29 januari 2020, lämnat in ett medborgarförslag om
att Melleruds kommun sätter upp en lampa som lyser upp yttre båtrampen i Sunnanå hamn.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att en stolpe med lampa skulle förbättra funktionen vid
den yttre rampen och har lokaliserat kommunal el som lampan kan kopplas in på.
Kostnaden beräknas till 30 tkr och finansieras inom Fastighetsenhetens driftbudget för Sunnanå
Hamn.
Beslutsunderlag
• Medborgarförslag.
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
• Arbetsutskottets beslut 2020-10-19, § 340.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla medborgarförslaget genom att besluta om montering
av stolpe med lampa och inkoppling på kommunens elnät.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas till
Cristian Andersson
Samhällsbyggnadschefen
Enhetscheten Gata/park
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen
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Dnr KS 2018/170

Svar på medborgarförslag om utökning av befintlig hundrastgård
i Mellerud
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget anses vara under genomförande med
hänvisning till det befintliga arbetet i frågan. Offert har tagits in och planeringen är påbörjad.
Sammanfattning av ärendet
Maria Ihrén, Håverud, har den 9 mars 2018 lämnat in ett medborgarförslag om att utöka
hundrastgården som finns mellan Viaduktgatan-Storgatan-Järnvägsgatan i Mellerud.
Förslagsställaren menar att kommunen bör avsätta pengar i budgeten för att hägna in hela
grönområdet vid Viaduktgatan-Storgatan-Järnvägsgatan. Hundar kan springa runt i cirklar men
att det inte är särskilt kul för hund eller människa.
Melleruds kommun har fått flera medborgarförslag om önskemål att få en större hundrastgård.
Möjligheten att utöka hundrastgården har setts över i detaljplanen och det ska vara möjligt, då
ytan vid Viaduktgatan-Storgatan-Järnvägsgatan är ett grönområde som inte påverkas av en
större hundrastgård.
Beslutsunderlag
• Medborgarförslag.
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
• Arbetsutskottets beslut 2020-10-19, § 341.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget anses vara under genomförande med
hänvisning till det befintliga arbetet i frågan. Offert har tagits in och planeringen är påbörjad.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas till
Maria Ihrén
Samhällsbyggnadschefen
Enhetscheten Gata/park
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen
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Dnr KS 2018/213

Svar på medborgarförslag om en större hundrastgård i Mellerud
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget anses vara under genomförande med
hänvisning till det befintliga arbetet i frågan. Offert har tagits in och planeringen är påbörjad.
Sammanfattning av ärendet
Carina Bengtsson, Mellerud, har den 26 mars 2018 lämnat in ett medborgarförslag om att
utöka hundrastgården som finns mellan Viaduktgatan-Storgatan-Järnvägsgatan i Mellerud.
Förslagsställaren menar att den befintliga hundrastgården är för liten för stora hundarna att
springa i samt att det saknas träd i den nuvarande hundrastgården. Vidare skriver Carina
Bengtsson att det saknas bänkar för hundägarna att sitta på. Förslagsställaren föreslår att
gräsområdet vid Viaduktgatan-Storgatan-Järnvägsgatan görs om till en större hundrastgård.
Melleruds kommun har fått flera medborgarförslag om önskemål att få en större hundrastgård.
Möjligheten att utöka hundrastgården har setts över i detaljplanen och det ska vara möjligt, då
ytan vid Viaduktgatan-Storgatan-Järnvägsgatan är ett grönområde som inte påverkas av en
större hundrastgård.
Beslutsunderlag
• Medborgarförslag
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
• Arbetsutskottets beslut 2020-10-19, § 342.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget anses vara under genomförande med
hänvisning till det befintliga arbetet i frågan. Offert har tagits in och planeringen är påbörjad.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas till
Carina Bengtsson
Samhällsbyggnadschefen
Enhetscheten Gata/park
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen
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Dnr KS 2019/67

Svar på medborgarförslag om utökad hundrastgård i området mellan
Viaduktgatan - Storgatan - Järnvägsgatan i Mellerud
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget anses vara under genomförande med
hänvisning till det befintliga arbetet i frågan. Offert har tagits in och planeringen är påbörjad.
Sammanfattning av ärendet
Ingvar Lisius, Mellerud, har den 13 februari 2019 lämnat in ett medborgarförslag om att utöka
hundrastgården som finns mellan Viaduktgatan-Storgatan-Järnvägsgatan i Mellerud.
Förslagsställaren menar att den befintliga hundrastgården är för liten för hundarna att springa i.
Hundar kan springa runt i cirklar men att det inte är särskilt kul för hund eller människa.
Förslagsställaren föreslår att gräsområdet vid Viaduktgatan-Storgatan-Järnvägsgatan görs om
till en större hundrastgård. Det finns möjlighet för lekanordningar, bänkar för hundägare och
gott om plats för hundarna att springa runt i.
Melleruds kommun har fått flera medborgarförslag om önskemål att få en större hundrastgård.
Möjligheten att utöka hundrastgården har setts över i detaljplanen och det ska vara möjligt, då
ytan vid Viaduktgatan-Storgatan-Järnvägsgatan är ett grönområde som inte påverkas av en
större hundrastgård.
Beslutsunderlag
• Medborgarförslag.
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
• Arbetsutskottets beslut 2020-10-19, § 343.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget anses vara under genomförande med
hänvisning till det befintliga arbetet i frågan. Offert har tagits in och planeringen är påbörjad.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas till
Ingvar Lisius
Samhällsbyggnadschefen
Enhetscheten Gata/park
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen
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Dnr KS 2020/540

Svar på medborgarförslag om en större hundrastgård i Mellerud
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget anses vara under genomförande med
hänvisning till det befintliga arbetet i frågan. Offert har tagits in och planeringen är påbörjad.
Sammanfattning av ärendet
Carina Bengtsson, Mellerud, har den 27 augusti 2020, lämnat in ett medborgarförslag om att
utöka hundrastgården som finns mellan Viaduktgatan-Storgatan-Järnvägsgatan i Mellerud.
Förslagsställaren menar att den befintliga hundrastgården är för liten för stora hundarna att
springa i samt att det saknas träd i den nuvarande hundrastgården. Förslagsställaren föreslår
att gräsområdet vid Viaduktgatan-Storgatan-Järnvägsgatan görs om till en större hundrastgård.
Melleruds kommun har fått flera medborgarförslag om önskemål att få en större hundrastgård.
Möjligheten att utöka hundrastgården har setts över i detaljplanen och det ska vara möjligt, då
ytan vid Viaduktgatan-Storgatan-Järnvägsgatan är ett grönområde som inte påverkas av en
större hundrastgård.
Beslutsunderlag
• Medborgarförslag
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
• Arbetsutskottets beslut 2020-10-19, § 344.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget anses vara under genomförande med
hänvisning till det befintliga arbetet i frågan. Offert har tagits in och planeringen är påbörjad.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas till
Carina Bengtsson
Samhällsbyggnadschefen
Enhetscheten Gata/park
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen
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Dnr KS 2020/546

Svar på medborgarförslag om att bygga ut hundrastgården i Mellerud
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget anses vara under genomförande med
hänvisning till det befintliga arbetet i frågan. Offert har tagits in och planeringen är påbörjad.
Sammanfattning av ärendet
Emma Borghult, Mellerud, har den 28 augusti 2020 lämnat in ett medborgarförslag om att
utöka hundrastgården som finns mellan Viaduktgatan-Storgatan-Järnvägsgatan i Mellerud.
Förslagsställaren menar att den befintliga hundrastgården är för liten för hundarna och
människor att samlas i. Förslagsställaren föreslår att gräsområdet vid Viaduktgatan-StorgatanJärnvägsgatan görs om till en större hundrastgård och föreslår att hundrastgården i Vänersborg
är ett bra exempel.
Melleruds kommun har fått flera medborgarförslag om önskemål att få en större hundrastgård.
Möjligheten att utöka hundrastgården har setts över i detaljplanen och det ska vara möjligt, då
ytan vid Viaduktgatan-Storgatan-Järnvägsgatan är ett grönområde som inte påverkas av en
större hundrastgård.
Beslutsunderlag
• Medborgarförslag.
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
• Arbetsutskottets beslut 2020-10-19, § 345.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget anses vara under genomförande med
hänvisning till det befintliga arbetet i frågan. Offert har tagits in och planeringen är påbörjad.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas till
Emma Borghult
Samhällsbyggnadschefen
Enhetscheten Gata/park
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen
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Dnr KS 2020/588

Taxor och avgifter 2021 för kommunstyrelsens verksamhet
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde
för 2021 enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning av ärendet
Förslag till taxor och avgifter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde att gälla från
och med 2021-01-01 föreligger.
Beslutsunderlag
• Förslag taxor och avgifter 2021 för kommunstyrelsens verksamhet.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-12.
• Arbetsutskottets beslut 2020-10-19, § 346.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde
för 2021 enligt föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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Dnr KS 2020/424

Klimat 2030 - Kommunernas klimatlöften
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. anta klimatlöften enligt bilaga.
2. antagna klimatlöften ska ingå som underlag i samband med nämndernas målarbete under
2021.
Reservationer
Ulf Rexefjord (SD) och Liselott Hassel (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag.
Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun har den 12 juni 2020 inbjudits av Klimat 2030 att delta i ”Kommunernas
klimatlöften”.
Klimat 2030 är en satsning som drivs av Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen.
Kommunernas klimatlöften består av 20 olika åtgärder som är väl beprövade och som kan ge
stor utsläppsminskning.
Kommunen väljer först hur många och vilka klimatlöften som antas och som sedan genomförs
under 2021. Fördelen med att göra klimatåtgärder tillsammans är att kommunerna därvid kan
utbyta erfarenheter och Klimat 2030 kan ge stöd för genomförandet. Den 16 december 2020
har kommunstyrelsens ordförande att bjudits in till Vara konserthus för att överlämna
kommunens klimatlöften till landshövdingen och regionstyrelsens ordförande.
Klimatnyttan av alla kommuners klimatlöften sammantaget blir då tydlig. I slutet av 2021 följs
arbetet upp och de kommuner som utmärker sig särskilt kommer att uppmärksammas.
I bifogat svarsformulär bedöms sju av de 20 löftena att genomföras under 2021, tre är
pågående och kommer att fortsätta under 2021 medan elva löften inte bedöms som realistiska
att uppfylla under 2021.
Av Melleruds kommuns nio löften genomförs sex gemensamt med Dalslandskommunerna och
tre i egen regi.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Klimat 2030 - Kommunernas klimatlöften med beskrivning.
Dalslands miljö- och energikontors tjänsteskrivelse med bilaga.
Melleruds kommuns klimatlöften – formulär.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2020-11-03, § 360.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen beslutar att
1. anta klimatlöften enligt bilaga.
2. antagna klimatlöften ska ingå som underlag i samband med nämndernas målarbete under
2021.
Ulf Rexefjord (SD): Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att ge
kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram en redovisning av de ekonomiska
konsekvenserna för de olika klimatlöftena.
Beslutsgång 1
Ordföranden frågar på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller om ärendet ska
återremitteras.
Ordföranden finner att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Beslutsgång 2
Ordföranden frågar arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen Västra Götaland
Västra Götalandsregionen
Dalslands miljö- och energiförbund
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Dnr KS 2020/653

Utvecklad samverkan mellan medlemskommunerna i Dalslands
miljö- och energiförbund
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. Melleruds kommun ska samverka med Bengtsfors, Dals-Ed och Färgelanda kommuner
genom Dalslands miljö- och energikontor i det fortsatta arbetet med Hållbarhetskompass
Dalsland.
2. Melleruds kommun ansluter sig till de tre föreslagna samverkansområdena.
Sammanfattning av ärendet
Dalslands miljö- och energiförbund har tillsammans med ägarkommunerna genomfört ett arbete
med Hållbarhetskompass Dalsland med utgångspunkt i FN:s agenda 2030. Ett antal workshops
och avstämningar är genomförda, dels kommungemensamt men även i respektive
kommunstyrelse.
Det finns flera aktuella processer i medlemskommunerna för Dalslands miljö- och energiförbund
där man genom utvecklad samverkan kan optimera resurserna och hitta samordningsvinster
såväl ekonomiskt som socialt. Följande processer vill vi skapa en konkret samverkan kring för
att bidra till övergripande samhällsmål samtidigt som vi arbetar effektivt ur ett ekonomiskt,
socialt och ekologiskt perspektiv:
Gemensam grön infrastrukturplan
I enlighet med Hållbarhetskompass Dalsland och med anledning av de diskussioner som förts i
direktionen för Dalslands miljö- och energiförbund 2020-10-08 vill vi samverka kring och
tillsammans skapa en Grön infrastrukturplan. I planen beskrivs den gröna infrastrukturen,
trädstrukturplan för tätorterna samt övergripande ekosystemtjänstanalys kopplat till
Hållbarhetskompassen och kommunernas egna Naturvårdsprogram. Förbundet har en
processledande roll i arbetet med medverkan från medlemskommunerna. Kommunernas
samhällsbyggnadsavdelningar och eventuella andra nyckelfunktioner deltar i arbetet. Det finns
möjlighet att söka externa medel för denna process.
Gemensam energi- och klimatstrategi
I enlighet med Hållbarhetskompass Dalsland och med anledning av de diskussioner som förts i
direktionen för Dalslands miljö- och energiförbund 2020-10-08 vill vi samverka kring och
tillsammans skapa en gemensam energi- och klimatstrategi. Energi- och klimatstrategierna
behöver uppdateras i samtliga medlemskommuner och vi ser en samverkansvinst
kostnadsmässigt samt när det gäller erfarenhetsutbyte. Vi tror också att en gemensam energioch klimatstrategi är en styrka vid ansökningar om externa medel till åtgärder som ansluter till
energi- och klimatstrategin. Förbundet har en processledande roll i arbetet med medverkan från
medlemskommunerna. Kommunernas befintliga energigrupper och eventuella andra
nyckelfunktioner deltar i arbetet.
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Förstudie om ”vilka förutsättningar som behöver finnas för att samverka kring övergripande
samhällsmål i Dalsland”
Med anledning av de diskussioner som förts i direktionen för Dalslands miljö- och energiförbund
2020-10-08 kring extern samverkan samt med anledning av att de insats-/fokusområden som
inryms i Hållbarhetskompass Dalsland, så är det uppenbart att flera av dessa insats/fokusområden kommer att kräva samverkan med externa aktörer. Vi vill samverka i en
förstudie kring samverkan för övergripande samhällsmål, såsom Agenda 2030, på
Dalslandsnivå. Förbundet har en processledande roll i arbetet med medverkan från
medlemskommunerna. Strategiska funktioner från medlemskommunerna deltar i arbetet.
Resursinsatser i ovanstående processer
Förbundet och medlemskommunerna samverkar i processerna genom nedlagd tid hos berörda
funktioner. Eventuella externa kostnader (t.ex. konsultstöd) i dessa processer finansieras av
förbundet genom medel avsatta av direktionen för utveckling av det miljö- och
energistrategiska arbetet.
Beslutsunderlag
• Förbundschefens tjänsteskrivelse med bilaga.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
• Arbetsutskottets beslut 2020-11-03, § 361.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen beslutar att
1. Melleruds kommun ska samverka med Bengtsfors, Dals-Ed och Färgelanda kommuner
genom Dalslands miljö- och energikontor i det fortsatta arbetet med Hållbarhetskompass
Dalsland.
2. Melleruds kommun ansluter sig till de tre föreslagna samverkansområdena.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas till
Dalslands miljö- och energiförbund
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Dnr KS 2020/688

Information om framtida fastighetsförvärv
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att agera i
ärendet med utgångspunkt i förd diskussion.
Sammanfattning av ärende
Tillväxtchefen informerar om aktuell fastighet, försäljningsprocess och det strategiska
läget för framtida planer.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelsens
ordförande i uppdrag att agera i ärendet med utgångspunkt i förd diskussion.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens ordförande
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Dnr KS 2020/84

Information om budgetprocessen 2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Thomas Hagman (S) lyfter fråga kring budgetprocessen för 2021 utifrån hanteringen av
de tilläggsmedel som regeringen aviserat.
Ordföranden redogör för majoritetens syn på frågan.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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§ 265

Redovisning av öppna ärenden 2020-10-27
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunchefen och samhällsbyggnadschefen lämnar en återrapportering av alla öppna
ärenden två gånger per år – vid kommunstyrelsens sammanträden i november och juni.
Beslutsunderlag
• Öppna ärenden kommunstyrelseförvaltningen 2020-10-27.
• Öppna ärenden samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-10-27.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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§ 266

Återrapportering av verkställda beslut inom kommunstyrelsens
verksamhetsområde 2020-06-03—2020-10-27
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunchefen och samhällsbyggnadschefen lämnar en återrapportering av verkställda beslut
två gånger per år – vid kommunstyrelsens sammanträden i november och juni.
Beslutsunderlag
• Verkställda beslut kommunstyrelseförvaltningen 2020-06-03—2020-10-27.
• Verkställda beslut samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-06-03—2020-10-27.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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§ 267

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:
A - ALLMÄNNA ÄRENDEN
A 2 Brådskande ärenden
2.1 Brådskande ärenden

§ 5-6/2020

C - EKONOMIADMINISTRATIVA ÄRENDEN
C 16 Ekonomiärenden
16.3 Lån och placeringar

§ 1/2020

D - SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
D 18 Samhällsbyggnadsförvaltningens taxe- och bidragsärenden
18.4 Bostadsanpassningsbidrag

§ 9/2020

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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§ 268

Anmälan
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Varje månad anmäler Kommunstyrelseförvaltningen handlingar som inkommit och
bedöms relevanta för kommunstyrelsen att få kännedom om.
• Byggnadsnämnden beslutade den 23 september 2020, § 148, att bevilja strandskyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens anläggande av
två spänger/broar på fastigheten Gunnebyn 1:4. Dnr 2020.201.
• Byggnadsnämnden beslutade den 23 september 2020, § 149, att bevilja strandskyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av
kabelskåp och kabeldragning i mark på fastigheten Hällan 1:245. Dnr 2020.216.
• Byggnadsnämnden beslutade den 23 september 2020, § 150, att bevilja strandskyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av
transformatorstation och kabeldragning i mark och vatten på fastigheten Upperud 1:2 m.fl.

Dnr 2020.210.

• Byggnadsnämnden beslutade den 23 september 2020, § 151, att bevilja strandskyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av
komplementbyggnad (gäststuga) på fastigheten Forsebol 5:19. Dnr 2020.173.
• Byggnadsnämnden beslutade den 23 september 2020, § 152, att bevilja strandskyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av
komplementbyggnad (förråd) på fastigheten Forsbo 1:21. Dnr 2020.215.
• Byggnadsnämnden beslutade den 23 september 2020, § 153, att bevilja strandskyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av
komplementbyggnad (gäststuga) på fastigheten Svankila 1:2. Dnr 2020.215.
• Byggnadsnämnden beslutade den 23 september 2020, § 154, att bevilja strandskyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för
rovdjursstängsel på fastigheten Gunnersbyn 1:19. Dnr 2020.222.
• Protokoll 2020-09-24 från direktionen i Fyrbodals kommunalförbund.
• Finansiell rapport per 2020-09-30. Dnr KS 2020/88.
• Byggnadsnämnden beslutade den 21 oktober 2020, § 173, att bevilja strandskyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för
tillbyggnad av enbostadshus och nybyggnad av växthus på fastigheten Assarebyn 3:1.

Dnr 2020.229.

• Byggnadsnämnden beslutade den 21 oktober 2020, § 174, att bevilja strandskyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för
tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Ransberg 1:103. Dnr 2020.245.
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• Byggnadsnämnden beslutade den 21 oktober 2020, § 175, att bevilja strandskyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för
nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten Ryr 1:60. Dnr 2020.247.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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