
MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 14 
 Sammanträdesdatum sida 
Kommunstyrelsen 2020-12-02 1(60)  
 

 Utdragsbestyrkande 
 

Tid och plats Onsdagen den 2 december 2020, klockan 08.30 – 11.30, 13.30 – 16.35, 
i Skållerudsrummet samt via Microsoft Teams * 

 
Beslutande  
Ledamöter Morgan E Andersson, ordf. (C) 

Peter Ljungdahl * (C) 
Daniel Jensen * (KD § 269-279, 281-305 
Mohamed Mahmoud * (MP) 
Eva Pärsson, 1:e vice ordf. (M) 
Jörgen Eriksson * (KIM) § 269-279, 281-306 
Michael Melby, 2:e vice ordf. * (S) § 269, 271-306 
Marianne Sand-Wallin * (S) § 269, 271-305 
Thomas Hagman * (S) § 269, 271-297, 299-306 
Ulf Rexefjord * (SD) 
Liselott Hassel * (SD) 
 

Övriga närvarande 
Ersättare Martin Andersson * (SD) 
  
Tjänstepersoner Karl Olof Petersson, kommunchef    

Ingrid Engqvist, chefssekreterare 
Dan Gunnardo, förbundschef § 269-271  
Gunnar Erlandsson, t.f. socialchef § 272-274 
Claes Sundén, förvaltningsekonomi § 273 
Torbjörn Svedung, enhetschef Digital service  § 275 
Jeanette Sjölund, HR-chef  § 276 
Philippa Bellamy, kommunikatör  § 277 
Anna Granlund, enhetschef Kommunikation och säkerhet § 278 
Lars Johansson, verksamhetsutvecklare  § 279 
Dovile Bartuseviciute, samhällsvägledare  § 280-282 
Linnea Stockman, controller  § 283 
Magnus Olsson, samhällsbyggnadschef  § 283 
Elisabeth Carlstein, ekonomichef  § 284-289, 300 
Maria Wagerland, tillväxtchef   § 292-298 
Eva Nilsson-Olsson, turistinformatör  § 292-294 
Jenny Christensen, näringslivsutvecklare  § 295 
Freddie Carlson, bygglovhandläggare  § 296-297 
Gunnar Karlsson, skolutvecklare  § 297 

  
Övriga  Kerstin Söderlund, projektledare Leader Framtidsbygder § 292 

Per Jonsson, ordförande Leader Framtidsbygder § 292 
 

Utses att justera  
Justerare Michael Melby (S) 
Ersättare Marianne Sand Walin (S) 
 
Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 4 december 2020, klockan 13.30 
 
Justerade paragrafer  § 269 - 307 
 
Underskrifter Sekreterare ..............................................................................................  
  Ingrid Engqvist 

 Ordförande .............................................................................................................................................. 
  Morgan E Andersson  
 Justerande .............................................................................................................................................. 
 Michael Melby 
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 ANSLAG/BEVIS   
Protokollet är justerat.  Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 2020-12-02 

 
Datum då anslaget sätts upp 2020-12-04   

 
Datum då anslaget tas ned 2020-12-28 
  
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 
Underskrift ........................................................................................................ 
 Ingrid Engqvist 
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Innehållsförteckning 
§ 269  Dalslands miljö- och energinämnds taxor för tillsyn och prövning enligt miljöbalken 4 
§ 270  Dalslands miljö- och energinämnds taxor för livsmedelskontroll 2021  5 
§ 271  Dalslands miljö- och energinämnds taxor för prövning och tillstånd enligt strålskydds-

lagstiftningen samt tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorier 2021  
6 

§ 272  Samordning av samverkansområden inom socialförvaltningarna i Dalsland - 
delrapport  

7 

§ 273  Ängenäs särskilda boende – tilläggsmedel för merkostnader i samband med flytt, 
redovisning 

8 

§ 274  Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om service  
till funktionshindrade (LSS) - kvartal 3/2020 

9 

§ 275  Medborgarförslag som eTjänst 10 
§ 276  Gratifikation till kommunens anställda 2020 12 
§ 277  Kommunikationspolicy för Melleruds kommun  14 
§ 278  Svar på remiss – Handlingsprogram för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 

(NÄRF) 
15 

§ 279  Redovisning av ekonomiska och sociala effekterna av arbetsmarknadsenhetens 
åtgärder 

16 

§ 280  Retroaktiv ansökan om lok stöd från Melleruds Innebandyklubb 17 
§ 281  Ansökan om bygdepeng till byte av yttertak på Bolstads bygdegård 19 
§ 282  Beräkning av studieförbundens kommunala anslag 2020 21 
§ 283  Intern kontrollplan 2021 för kommunstyrelsens verksamheter 23 
§ 284  Fyrbodals kommunalförbunds delårsrapport 2020-06-30 med revisionsrapport 25 
§ 285  Delårsbokslut 2020-08-31 för Dalslands miljö- och energiförbund med 

revisionsrapport  
26 

§ 286  Revisionsrapporten Granskning av delårsrapport per 2020-08-31  27 
§ 287  Nämndmål för Melleruds kommun 2021 28 
§ 288  Mellerud Sandlycke 1:26 och Mellerud Sandlycke 1:6, finansiering av fastighetsförvärv 31 
§ 289  Tilläggsanslag löner för Kommunals avtalsområde 32 
§ 290  Kommunstyrelsens delegationsordning, revidering 33 
§ 291  Rapport från dialogmöten om kultur- och utbildningsnämndens och socialnämndens 

ekonomi 
35 

§ 292  Leader Framtidsbygder Dalsland Årjäng Munkedal programperioden 2021-2027 36 
§ 293  Hållbarhetsklivet för besöksnäringen 38 
§ 294  Projekt Besöksnäring i samverkan Dalsland, medfinansiering 40 
§ 295  Riktlinjer för funktionen Företagslots i Melleruds kommun 41 
§ 296  Översiktsplan för Mellerud nu – 2030, antagande 42 
§ 297  Förstudie – Upphandling skolskjutstrafik 44 
§ 298  Fastigheten Tornet 1 i Mellerud, arrendeavtal  46 
§ 299  Ledamotsinitiativ angående tillägg till budget 2021 och plan 2022-2023  47 
§ 300  Tilläggsbudget 2021 48 
§ 301  Redovisning av delegeringsbeslut 53 
§ 302  Anmälan 54 
§ 303  Ledamotsinitiativ om befolkningsfrågan i Melleruds kommun 55 
§ 304  Ledamotsinitiativ om socialförvaltningens organisation i Melleruds och Bengtsfors 

kommuner 
57 

§ 305  Aktuella frågor 59 
§ 306  Rapporter 60 
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§ 269 Dnr KS 2020/676 
 
Dalslands miljö- och energinämnds taxor för tillsyn och prövning 
enligt miljöbalken 2021 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige fastställer Dalslands miljö- och energinämnds taxor för tillsyn och  
prövning enligt miljöbalken 2021 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förslag till Dalslands miljö- och energinämnds taxor för tillsyn och prövning enligt miljöbalken 
att gälla från och med 2021-01-01 föreligger. 
 
Beslutsunderlag 

• Dalslands miljö- och energinämnds taxor för tillsyn och prövning enligt miljöbalken 2021. 
• Arbetsutskottets beslut 2020-11-17, § 369. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige fastställer Dalslands miljö- och energinämnds taxor för tillsyn och  
prövning enligt miljöbalken 2021 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsen 2020-12-02 5
  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 270 Dnr KS 2020/675  
  
Dalslands miljö- och energinämnds taxor för livsmedelskontroll 2021  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige fastställer Dalslands miljö- och energinämnds taxor för livsmedelskontroll 
2021 enligt föreliggande förslag. 
 
Deltar ej 
Michael Melby (S), Marianne Sand Wallin (S) och Thomas Hagman (S) deltar ej i beslutet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förslag till Dalslands miljö- och energinämnds taxor för livsmedelskontroll att gälla från och med 
2021-01-01 föreligger. 
 
Beslutsunderlag 

• Dalslands miljö- och energinämnds taxor för livsmedelskontroll 2021. 
• Arbetsutskottets beslut 2020-11-17, § 370. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige fastställer Dalslands miljö- och energinämnds taxor för livsmedelskontroll 
2021 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 271 Dnr KS 2020/674 
 
Dalslands miljö- och energinämnds taxor för prövning och tillstånd 
enligt strålskyddslagstiftningen samt tillsyn enligt lagen om 
sprängämnesprekursorier 2021  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer Dalslands miljö- och energinämnds taxor för prövning och 
tillstånd enligt strålskyddslagstiftningen samt tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorier 
2021 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Förslag till Dalslands miljö- och energinämnds taxor för prövning och tillstånd enligt 
strålskyddslagstiftningen samt tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorier att gälla  
från och med 2021-01-01 föreligger. 
 
Beslutsunderlag 

• Dalslands miljö- och energinämnds taxor för Dalslands miljö- och energinämnds taxor  
för prövning och tillstånd enligt strålskyddslagstiftningen samt tillsyn enligt lagen om 
sprängämnesprekursorier 2021. 

• Arbetsutskottets beslut 2020-11-17, § 371. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige fastställer Dalslands miljö- och energinämnds taxor för prövning och 
tillstånd enligt strålskyddslagstiftningen samt tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorier 
2021 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 272  Dnr KS 2020/124 
 
Samordning av samverkansområden inom socialförvaltningarna i 
Dalsland - delrapport  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Socialförvaltningarna i Dalsland arbetar gemensamt för att finna samverkansområden.  
Socialnämnden beslutade den 26 februari 2020, § 28, att, utifrån behovet av mer samverkan 
mellan kommunerna i Dalsland, ansöka om 300 tkr hos kommunstyrelsen, för att ha möjlighet 
att under två år samordna arbetet, under förutsättning att projekt genomförs.  
Kommunstyrelsen beslutade den 8 april 2020, § 73, att  

1. ge socialnämnden 300 tkr för att under två år (2020-2021) i ett projekt samordna arbetet 
inom socialförvaltningarna i Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda och Melleruds kommuner under 
förutsättning att övriga kommuner eller minst en ytterligare kommun fattar likalydande 
beslut.  

2. finansieringen sker inom konto för verksamhetsutveckling. 

3. återrapportering sker vid kommunstyrelsens sammanträden i december 2020 och 2021. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut 2020-04-08, § 73. 
 
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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§ 273 Dnr KS 2020/387 
 
Ängenäs särskilda boende – tilläggsmedel för merkostnader i 
samband med flytt, redovisning 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden beslutade den 27 maj 2020, § 68, att ansöka om utökade medel om 3,4 mkr för 
att täcka utgifterna för dubbla hyror och puckelkostnader i samband med flytten till Ängenäs 
särskilda boende.  

Kommunstyrelsen har i budget 2020 avsatt 10 mkr för utveckling, varav 3,4 mkr är avsedda för 
Ängenäs.  
Kommunstyrelsen beslutade den 9 juni 2020, § 151, att bevilja socialnämnden tilläggsanslag 
med 3,4 mkr för dubbla hyror och puckelkostnader och att finansiering sker ur kommun-
styrelsens utvecklingsanslag. En slutredovisning ska ske vid kommunstyrelsens sammanträde 
den 2 december 2020. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut 2020-06-10, § 151. 

 
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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§ 274 Dnr KS 2020/443 
 
Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och 
lag om service till funktionshindrade (LSS) - kvartal 3/2020 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom tre månader 
(kvartal 3/2020).  

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden ska anmäla gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från 
beslutsdatum till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rapporteringen avser också avbrott i 
verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre månader från datum för avbrott. 
Rapporteringen till IVO sker kvartalsvis. 

För tredje kvartalet 2020 finns ett beslut som ej verkställts inom tre månader. Det är ett beslut 
avseende kontaktperson enligt § 9, punkt 4 i Lag (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade. Beslutet är även återrapporterat med slutdatum 2020-10-21. 

Beslutsunderlag 

• Socialnämndens beslut 2020-11-18, § 166. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2020-12-01, § 404. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom tre månader 
(kvartal 3/2020).  
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 275 Dnr KS 2020/537 
 
Medborgarförslag som eTjänst 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att  

1. ge enhetschefen för Kommunikation och säkerhet i uppdrag att, tillsammans med 
enhetschefen för Digital service, tar fram riktlinjer för handläggningen av digitala 
medborgarförslag utifrån laglighets- och demokratiaspekterna i kommunallagen samt  
ta fram en plan för hur en implementering ska kunna ske vid övergången från nuvarande 
system. 

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 23 februari 2020 
 
Reservationer  

Mchael Melby (S), Marianne Sand Wallin (S) och Thomas Hagman (S) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enheten för Digital service (EDS) fick i uppdrag att titta på förutsättningarna att införa 
medborgarförslag som e-tjänst med röstningsfunktion. EDS rekommenderar att kommunen 
bygger på sin e-tjänsteplattform med en modul från leverantören som är framtagen för 
ändamålet. EDS bedömer att detta blir den mest effektiva lösningen både på kort och lång sikt.  

Huvudtanken med införandet av e-tjänsten är att effektivisera handläggningen och lättare 
kunna prioritera bland de medborgarförslag som lämnas. För att nå en full effekt av detta och 
samtidigt förenkla för medborgarna rekommenderar också EDS att kommunen använder sig av 
e-legitimationskrav i tjänsten. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2020-11-17, § 372. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att  

1. ge enhetschefen för Kommunikation och säkerhet i uppdrag att, tillsammans med 
enhetschefen för Digital service, tar fram riktlinjer för handläggningen av digitala 
medborgarförslag utifrån laglighets- och demokratiaspekterna i kommunallagen samt  
ta fram en plan för hur en implementering ska kunna ske vid övergången från nuvarande 
system. 

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 23 februari 2020 
 
Michael Melby (S) och Marianne Sand Wallin (S): Kommunstyrelsen beslutar att återremittera  
ärendet för utredning om en övergång till en e-tjänst för medborgarförslag stämmer överens 
med kommunallagen. 
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Beslutsgång 

Ordföranden frågar på om ärendet ska avgöras vid dagen sammanträde eller om ärendet ska 
återremitteras. 

Ordföranden finner att ärendet ska avgöras vid dagen sammanträde. 
 
Beslutsgång 

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

Enhetschefen för Kommunikation och säkerhet  
Enhetschefen för Digital service   
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§ 276  Dnr KS 2020/723 
 
Gratifikation till kommunens anställda 2020 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 

1. ge en gåva à 2 X 250 kronor inkl. moms i form av presentkort till kommunens personal 
(månadsanställda, tillsvidareanställda och timavlönad personal med sammantaget minst  
100 timmar av arbetad tid under året) för att visa uppskattning för insatser under året. 

2. finansiering (cirka 700 000 kronor) sker genom den ersättning för sjuklönekostnader som 
staten finansierat under 2020. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Pandemin har påverkat samhället och individer markant. Våra medarbetare har ställts  
inför ansträngande utmaningar, likaså näringslivet. Med anledning av detta föreslås 
kommunstyrelsen besluta om en gåva till personalen för att visa uppskattning för insatser  
under året, stärka arbetsgivarvarumärket samt ge stöd till det lokala näringslivet, då många 
näringsidkare befinner sig i ett pressat ekonomiskt läge.  

Skatteverket möjliggör i år en särskild och tillfällig satsning för arbetsgivare att ge skattefria 
gåvor till personalen, upp till ett värde på 1 000 kronor per anställd. Detta utöver ex. vis 
möjligheten att ge skattefri julgåva. Beslutet gäller för gåvor som lämnas senast den  
31 december 2020.  
Flertalet kommuner i landet gör och har gjort liknande satsningar under året. I närområdet är 
Bengtsfors och Vänersborgs kommuner exempel på detta, där Vänersborg givit en gåva till 
personalen à 500 kronor och Bengtsfors givit en sommargåva på 300 kronor som nu också 
kommer följas av en julgåva på samma belopp.   

Företagarna i Mellerud kommer att ta fram presentkort att användas lokalt hos företagare i 
kommunen kopplade till köpmannaföreningen i Mellerud, om beslut faller enligt förslag. 
Presentkort till ett belopp av totalt 500 kronor inkl. moms föreslås att delas ut till kommunens 
tillsvidare- och månadsanställda samt till timavlönad personal som under året totalt arbetat 100 
timmar eller mera. Kostnaden beräknas till cirka 700 000 kronor. Finansiering sker genom den 
ersättning för sjuklönekostnader som staten finansierat under 2020. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2020-12-01, § 388. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ulf Rexefjord (SD), Peter Ljungdahl (KD, Jörgen Eriksson (KIM), Eva Pärsson (M) och  
Michael Melby (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att 
1. ge en gåva à 2 X 250 kronor inkl. moms i form av presentkort till kommunens personal 

(månadsanställda, tillsvidareanställda och timavlönad personal med sammantaget minst  
100 timmar av arbetad tid under året) för att visa uppskattning för insatser under året. 
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2. finansiering (cirka 700 000 kronor) sker genom den ersättning för sjuklönekostnader som 
staten finansierat under 2020. 

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 

Beslutet skickas till 
HR-chefen 
Ekonomichefen 
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§ 277 Dnr KS 2020/628 
 
Kommunikationspolicy för Melleruds kommun  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att  

1. upphäva Informations- och kommunikationspolicy (KF 2001 § 64). 

2. fastställa förslag till kommunikationspolicy för Melleruds kommun. 

Sammanfattning av ärendet 

Melleruds kommun har en informations- och kommunikationspolicy som beslutades av 
kommunfullmäktige den 26 september 2011, § 64. Denna behöver moderniseras och förtydligas 
då kommunikationsområdet har utvecklats mycket sen 2001. 
Policyn är en viktig del i att införa ett enhetligt och effektivt arbetssätt för kommunikations-
området som leder till att de som bor, verkar och vistas i Melleruds kommun är välinformerade 
och kan vara delaktiga i att utforma samhället. Policyn ska ge samsyn kring vad som menas 
med god kommunikation och ska användas som vägledning för samtliga verksamheter vid 
kommunikation i det dagliga arbetet. Policyn kompletteras därefter med riktlinjer och lämpliga 
underlag som ger stöd i det praktiska kommunikationsarbetet. 

Beslutsunderlag 

• Informations- och kommunikationspolicy (KF 2001 § 64) 
• Förslag till ny kommunikationspolicy. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2020-11-03, § 351. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

1. upphäva Informations- och kommunikationspolicy (KF 2001 § 64). 
2. fastställa förslag till kommunikationspolicy för Melleruds kommun. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 278  Dnr KS 2020/705 

Svar på remiss – Handlingsprogram för Norra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund (NÄRF) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att upprättat förslag ska avges som Melleruds kommuns svar 
avseende remiss av handlingsprogram för NÄRF. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Norra Älvsborgs Räddningstjänst har tagit fram underlag till nytt handlingsprogram enligt lagen 
om skydd mot olyckor. Melleruds kommun har beretts möjlighet att inkomma med 
remissynpunkter. 

Med anledning angiven remisstid skickas förslag till remissvar till NÄRF när kallelse till 
kommunstyrelsens arbetsutskott skickats ut. När kommunstyrelsen behandlat förslag till 
remissvar den 2 december expedieras protokollet till förbundet. 
Förslaget upplevs i huvudsak vara en komprimerad version av nuvarande handlingsprogram 
med fokus på förbundets verksamhet. 
 
Beslutsunderlag 

• Remiss avseende Handlingsprogram för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
• Förslag till remissvar för Melleruds kommun.  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2020-12-01, § 398. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att upprättat förslag ska avges som Melleruds kommuns svar 
avseende remiss av handlingsprogram för NÄRF. 
 
Beslutsgång 

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

Norra Älvsborgs Räddningstjänst 
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§ 279  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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§ 280 Dnr KS 2020/382 

Retroaktiv ansökan om lokalt aktivitetsstöd för 2019 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar avslå Melleruds Innebandyklubbs retroaktiva ansökan om lokalt 
aktivitetsstöd för deras verksamhet 2019. Beslutet motiveras dels genom att ansökningarna är 
för sent inkomna, dels har föreningen redan beviljats motsvarande stöd för 2020 och bidraget 
grundar sig på den aktivitet som genomförts motsvarande ett normalt år.  
 
Deltar ej 
Jörgen Eriksson (KIM) och Daniel Jensen (KD) deltar ej i beslutet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Den 11 juni 2020 inkom ett mail från Melleruds Innebandyklubb som bad om retroaktivt lokalt 
aktivitetsbidrag (LOK-bidrag) för 2019. Melleruds Innebandyklubb är en förening som bedriver 
innebandyverksamhet för barn, ungdomar och vuxna och har funnits i 30 år. 

I regler för föreningsstöd inom kommunstyrelsens område framgår kriterier och krav för LOK-
bidraget. Här framgår för det första att LOK-ansökan för aktiviteter genomförda under perioden 
1 januari till och med 30 juni ska lämnas in till kommunen senast den 25 augusti samma år. 
Ansökan för aktiviteter genomförda under perioden 1 juli till och med 31 december ska lämnas 
in till kommunen senast den 25 februari året efter. För det andra framgår att för sent 
inkommen ansökan inte berättigar till bidrag. Om särskilda skäl föreligger kan kommunstyrelsen 
besluta om undantag från denna regel.   

På grund av för sent inkomna ansökningar informerades föreningen om att de inte är 
berättigade LOK-bidrag för 2019 samt att kommunen inte utbetalar retroaktiva ansökningar för 
året innan. 

Med anledning av covid-19 har Melleruds kommun beslutat om ett stödpaket till det lokala 
föreningslivet. Stödpaketet återfinns på kommunens webbsida www.mellerud.se/coronaviruset 
och innebär bland annat att kommunen är beredda att betala motsvarande ersättningar till de 
lokala föreningarna som under 2019 trots att de aktiviteter som planerats kanske inte kan 
genomföras. 

Melleruds kommun har därför beviljat Melleruds Innebandyklubb LOK-bidrag för 2020 som 
grundar sig på aktiviteter genomförda 2019. 

Den 9 oktober 2020 beslutade kommunstyrelsen att återremittera ärendet om retroaktiv 
ansökan om LOK-bidrag från Melleruds Innebandyförening. Förvaltningen fick i uppdrag att 
kontakta Melleruds Innebandyklubb för att ta reda på orsaken till att de inte inkommit med 
ansökan i tid och tydligt ange skälen. 
Föreningen har inkommit med en redogörelse där det framgår att de under de senaste åren 
genomgått stora förändringar, att flera nya styrelsemedlemmar har tillkommit samt att 
föreningen inte hade tydliga rutiner för bidragsansökning, vilket blev orsak att föreningen 
missade att ansöka om bidrag i tid. 
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Beslutsunderlag 
• Ansökan om bidrag med bilagor. 
• Åtgärdspaket för att stötta lokala föreningslivet, delegationsbeslut § 4/2020. 
• Regler för föreningsstöd (KS område) fastställda av kommunstyrelsen § 148 den 5 november 

2014. 
• Protokoll från kommunstyrelsens den 9 oktober 2020, § 218. 
• Redogörelse från Melleruds Innebandyklubb. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2020-12-01, § 385. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunstyrelsen beslutar avslå Melleruds Innebandyklubbs retroaktiva ansökan om lokalt 
aktivitetsstöd för deras verksamhet 2019. Beslutet motiveras dels genom att ansökningarna är 
för sent inkomna, dels har föreningen redan beviljats motsvarande stöd för 2020 och bidraget 
grundar sig på den aktivitet som genomförts motsvarande ett normalt år.  
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Melleruds Innebandyklubb 
Samhällsvägledaren 
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§ 281  Dnr KS 2019/267 

Ansökan om bygdepeng till byte av yttertak på Bolstads bygdegård 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att  

1. upphäva kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-02-25, § 56 punkt 2. 

2. bevilja Bolstads- och Grinstads byalag och bygdegårdsföreningen ansökan om byte av 
yttertak på Bolstads bygdegård med 93 375 kr.  

3. medge undantag från punkt 2 i reglerna för kommunal bygdepeng med hänvisning till att 
föreningen även beviljats bidrag från Boverket. 

Sammanfattning av ärendet 
Under 2019 ansökte Bolstads- och Grinstads byalag och bygdegårdsföreningen om bidrag från 
kommunen för att byta yttertaket på Bolstads bygdegård med motivering, att nuvarande taket 
är av eternit och i dåligt skick. Eftersom det måste vara en firma med behörighet för att 
handskas med sådant material kommer nedtagningen och bortforsling av gammalt tak, plus 
nytt tak samt arbetet att kosta mer än vad föreningen klarar av ekonomiskt. 
Av ursprunglig ansökan framgår att den totala kostanden motsvarar 249 000 kr exklusive 
moms, 311 250 kr inklusive moms. Kommunens finansiering motsvarar 74 700kr exklusive 
moms, 93 375 inklusive moms. Bygdegårdsföreningen uppskattar att materialkostnaden 
motsvara ca 90 000kr.  
Föreningen kan ansöka om bidrag från Boverket för 50 procent av kostanden. Boverket kräver 
dock att kommunen är med och finansierar 30 procent och föreningen resterande 20 procent, 
antingen med egna medel eller genom ideellt arbete som värderas till 220 kr/timmen. Enligt 
föreningen har Boverket beviljat deras ansökan om finansiering. 
Den 25 februari 2020 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att bevilja Bolstad-Grinstad 
byalag och bygdegårdsförening upp till 94 000 kr, motsvarande 30 procent av investerings-
kostnaden, i bygdepeng till nytt tak på Bolstad bygdegård. 
I oktober 2020 lämnar föreningen en faktura till kommunen för utbetalning av bidrag enligt 
arbetsutskottets beslut 2020-02-25, § 56. Fakturan innehåller ingen specifikation över 
materialkostnader och uppmanades av kommunen att komplettera densamma, med hänvisning 
till reglerna för kommunal bygdepeng. Föreningen anger att Boverket kräver att kommunen står 
för 30 procent av hela kostnaden, vilket framgår i ursprunglig ansökan och därför ser de inget 
behov att komplettera denna och hänvisar till arbetsutskottets beslut. 
När kommunen beviljar bygdepeng är föreningen skyldig att lämna följande redovisning till 
kommunen: 

1. Föreningen ska redovisa hur bidraget har använts och vilka effekter som har nåtts. 
Redovisningen ska vara undertecknad av föreningens ordförande och kassör. Redovisningen ska 
vara inlämnad till kommunen senast ett år efter utbetalningen. 
2. Om bygdepengen inte förbrukats eller om bygdepengen inte har använts till sitt ändamål 
kommer kommunen att göra ett återkrav på bidraget (KS § 90, 2019-04-10). 

Arbetsutskottet beslutade den 25 februari 2020, § 57, att ge enhetschefen för Kommunikation 
och säkerhet i uppdrag att ta fram förslag till reviderade Regler för kommunal bygdepeng i 
Melleruds kommun som harmoniserar med Boverkets regelverk för bidragsgivning. 
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Beslutsunderlag 
• Ansökan om bygdepeng till byte av yttertak på Bolstads bygdegård. 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-02-25, § 56. 
• Regler för kommunal bygdepeng 2019-04-10, § 90. 
• Offert GustAB. 
• Faktura GustAB.  
• Boverkets beslut. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2020-12-01, § 386. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen beslutar att 

1. upphäva kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-02-25, § 56 punkt 2. 

2. bevilja Bolstads- och Grinstads byalag och bygdegårdsföreningen ansökan om byte av 
yttertak på Bolstads bygdegård med 93 375 kr.  

3. medge undantag från punkt 2 i reglerna för kommunal bygdepeng med hänvisning till att 
föreningen även beviljats bidrag från Boverket. 

 
Beslutsgång 
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Bolstads Bygdegårdsförening 
Samhällsvägledaren 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen 
 
 
  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsen 2020-12-02 21
  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 282 Dnr KS 2020/521 

Beräkning av studieförbundens kommunala anslag 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att  

1. bifalla 2020 års beräkning av studieförbundens kommunala anslag enligt föreliggande 
förslag. 

2. ta ställning till 2022 års beräkning av studieförbundens kommunala anslag i anslutning till att 
2022 års beräkningsmodell behandlas. 

3. ge kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag till uppdaterade Bidragsregler för 
studieförbund verksamma i Melleruds kommun. Uppdraget ska redovisas till 
kommunstyrelsens arbetsutskott senast september 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Folkbildningsrådet fastställde i december 2015 en ny fördelningsmodell för det statliga bidraget 
till studieförbundens verksamhet. 
Västra Götalands Bildningsförbund beslutade i juni 2017 att utarbeta en ny rekommendation för 
beräkning av kommunala anslag till de lokala studieförbundsavdelningarna i Västra Götaland. 
Den 12 september 2019 beslutade VGBs styrelse om oförändrad rekommendation för 2020. 

Styrelsen ser stora fördelar såväl för kommunerna som för studieförbunden att det kommunala 
bidragssystemet i så stor utsträckning som möjligt harmonierar med det statliga.  
Folkbildningsrådet, FBR, har beslutat (2020-03-23) om att tillfälligt förändra 
fördelningssystemet för statsbidrag till studieförbund innebärande att det exeptionella 
verksamhetsåret 2020 inte ska utgöra underlag vid fördelning av statsbidrag. 

Beslutsunderlag 
• Skrivelse från Folkbildningsförbundet om beräkningsmodell 2020 
• Kommunbrev från Västra Götalands Bildningsförbund. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. bifalla 2020 års beräkning av studieförbundens kommunala anslag enligt föreliggande 
förslag. 

2. ta ställning till 2022 års beräkning av studieförbundens kommunala anslag i anslutning till att 
2022 års beräkningsmodell behandlas. 

3. ge kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag till uppdaterade Bidragsregler för 
studieförbund verksamma i Melleruds kommun. Uppdraget ska redovisas till 
kommunstyrelsens arbetsutskott senast september 2021. 
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Beslutsgång 

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

Kommunchefen 
Enhetschefen för Kommunikation och säkerhet  
Samhällsvägledaren 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 283 Dnr KS 2020/634 
 
Intern kontrollplan 2021 för kommunstyrelsens verksamheter 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar fastställa Intern kontrollplan för 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog 2017-11-22, § 147 reglemente för intern kontroll. Enligt reglemente 
ska nämnderna varje år anta en särskild plan för granskning och uppföljning av den interna 
kontrollen.  
I kommunallagens 6 kap 6 § definieras nämndernas ansvar för den interna kontrollen. 
Reglementet syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en 
tillfredsställande internkontroll, d.v.s. de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att 
följande mål uppnås: 

• Ändamålsenligt och kostnadseffektiv verksamhet 

• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 

• Efterlevnad av tillämpliga lagar, förskrifter, riktlinjer, reglemente, policys m.m. 

Som grund för internkontrollplanen finns riskbedömningen. Kommunstyrelsens ledningsgrupp 
har genomfört en riskbedömning. Riskbedömningen innebär att identifiera de risker som 
kommunen utsätts för. Kommunstyrelsens ledningsgrupp har sedan värderat samtliga 
identifierade risker. Värderingen (av sannolikhet och konsekvens) är gjord utifrån de parametrar 
som anges i strategin. 

Kommunstyrelsens ledningsgrupp föreslår därefter för vilka risker som åtgärder och kontroller 
ska tas fram. Detta är en prioritering i arbetet med den interna kontrollen (”med rimlig grad av 
säkerhet”) då det ansetts för omfattande att ta fram och genomföra kontroller för samtliga 
risker som värderats som gula 2021. De kontrollpunkter som finns i 2021 års plan är dels några 
punkter som inte blivit klara 2020 samt att ytterligare några nya punkter lyfts in från den 
riskbedömning som gjorts 2020. 
Förslaget till intern kontrollplan 2021 bygger på en rapportmall som tagits fram för att 
underlätta arbetet, följsamheten gentemot styrdokumenten och enhetlighet. Rapporten 
innehåller dels information om arbetet med intern kontroll, denna del är gemensam för alla 
nämnder. Dels ett avsnitt med identifierade och värderade risker, åtgärder och kontroller. 
Denna del är unik för respektive förvaltning/nämnd och utgör själva kontrollplanen. 
När arbetet enligt den interna kontrollplanen påbörjas finns all information inlagd i ordinarie 
styr- och ledningssystem. Verktyget är skapat för att underlätta det praktiska arbetet så väl som 
uppföljningen av arbetet.  
 
Beslutsunderlag 

• Reglemente för intern kontroll, 2017-11-22, KF § 140 
• Strategi för praktiskt arbete med intern kontroll i Melleruds kommun, 2017-11-22, KF § 140. 
• Förslag på intern kontrollplan för kommunstyrelseförvaltningen.  
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• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Förslag på intern kontrollplan för kommunstyrelseförvaltningen. 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2020-11-17, § 373. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen beslutar fastställa Intern kontrollplan för 2021. 
 
Beslutsgång 

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

Controllern 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 284 Dnr KS 2020/637 
 
Fyrbodals kommunalförbunds delårsrapport 2020-06-30 med 
revisionsrapport 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Fyrbodals kommunalförbund har översänt delårsrapport för perioden 2020-01-01—2020-06-30. 

Förbundet redovisar för första halvåret ett underskott på -446 tkr, vilket är en avvikelse mot 
budget. Budgetavvikelsen beror på uppsägningskostnader och minskade intäkter inom 
verksamheten Kurser och Konferenser, som har avvecklats. 

Prognosen för helåret visar på ett överskott om + 58 tkr, vilket är +112 lägre än budget. 

Beslutsunderlag 

• Fyrbodals kommunalförbund, delårsrapport 2020-06-30 
• Fyrbodals kommunalförbunds direktionsbeslut 2020-09-24, § 71.  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2020-11-03, § 352. 
 
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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§ 285 Dnr KS 2020/636 
 
Delårsbokslut 2020-08-31 för Dalslands miljö- och energiförbund  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Dalslands Miljö- och energiförbund har översänt delårsbokslut för perioden 2020-01-01-- 
2020-08-31. 

Förbundet redovisar ett positivt resultat för perioden på 1,0 mkr, vilket är 1,2 mkr bättre än 
budget. Den stora budgetavvikelsen beror till stor del på effekter och åtgärder för Covid-19  
som tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter, ersättning från staten för tillsyn på serveringsställen 
samt lägre personalkostnader bland annat för sjukfrånvaro, VAB-frånvaro och tjänstledigheter. 

För helåret prognostiseras ett överskott på 1,2 mkr. 

Beslutsunderlag 
• Dalslands miljö- och energiförbund delårsbokslut 2020-08-31 
• Dalslands miljö- och energiförbund beslut 2020-10-08, § 25.  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2020-11-03, § 353. 
 
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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§ 286 Dnr KS 2020/635 
 
Revisionsrapporten Granskning av delårsrapport per 2020-08-31  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens förtroendevalda revisorer anlitar PwC som sakkunnigt biträde med granskning av 
kommunens delårsbokslut. 

Kommunens revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per 2019-08-31 
är förenligt med de målfullmäktige beslutat om. Bedömningen avser mål och riktlinjer som är 
 av betydelse för en god ekonomisk hushållning, såväl finansiella som för verksamheten.  
Revisorernas bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad  
på över gripande analys och inte på detaljer i redovisningen.  

Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet. 
Revisorerna bedömning är att: 

• Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt.  

• Resultateten i delårsrapporten är förenligt med de finansiella mål fullmäktige beslutat om  
för 2020. 

• Verksamhetens utfall delvis är förenligt med kommunfullmäktiges mål för verksamheten  
Bakgrunden till ovanstående bedömning grundas på att majoriteten av målen inte är uppfyllda 
eller endast delvis uppfyllda. Covid-19 har påverkat nämndernas arbete och planer kraftigt. 
Detta har medfört att aktiviteter för att nå målen inte kunnat genomföras så som planerat.  

Beslutsunderlag 
• Rapporten granskning av delårsrapport 2020-08-31 med revisorernas utlåtande.  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2020-11-03, § 354. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Kommunens revisorer 
Ekonomichefen 
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§ 287 Dnr KS 2020/587 
 
Nämndmål för Melleruds kommun 2021 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen av nämndernas mål för 2021.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunens styr- och ledningssystem beslutar kommunfullmäktige om mål under 
mandatperiodens första år som gäller till första året i kommande mandatperiod. Nämnderna ska 
sedan ta fram mål utifrån fullmäktiges mål. Nämnden anpassar därefter nämndmålen så de 
ryms inom tilldelade ramar.   

 
Måluppfyllelse mäts genom nyckeltal. Måluppfyllelsen redovisas i samband med delårsbokslut 
och bokslut. Det är nämndernas mål som ligger till grund för bedömning av måluppfyllelsen 
kommunfullmäktige målen.  

Nämnderna har beslutat om mål för 2021 utifrån kommunfullmäktiges mål, som redovisas 
nedan. I kultur- och utbildningsnämndens beslut är inte målen sorterade under respektive 
fullmäktige mål. Det har gjorts av ekonomienheten i samråd med förvaltningen. Nämndernas 
mål kommer kompletteras med nyckeltal.  
  
Kommunfullmäktigemål:  
Tar ansvar för vår livsmiljö, arbete förebyggande och värnar förutsättningarna för 
ett gott liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv  

Nämndmål:  
• Verka för en ökad hållbarhet och miljönytta (KS)  
• Verka för en jämlik och inkluderande kommun (KS)  
• Byggnadsnämnden ska arbeta för en god planberedskap för såväl bostäder som för 

verksamheter (BN)  
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• Brukare ska ha en aktiv och meningsfull tillvaro där de upplever trygghet 
och självständighet Beskrivning: Brukarna ska ges förutsättningar för ökad delaktighet i 
samhället och sysselsättning utifrån sina förutsättningar (SN)  

• Verksamheten ska vara rättssäker med rätt kvalité utifrån en hållbar social, ekonomisk, 
miljömässig och arbetsmiljömässigt perspektiv (SN)  

• Öka andelen lärare med lärarexamen i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan (KUN)  
• Fokus på studieresultat och studiero samt stärka lärarnas roll som ledare och auktoritet i 

klassrummen, för att främja ordning, reda och arbetsro (KUN)  
• Alla elever som lämnar årskurs 1 ska kunna läsa, skriva och räkna (KUN)  
• Alla elever som lämnar grundskolan ska nå gymnasiebehörighet (KUN)  
• Alla elever i gymnasieskolan ska klara gymnasieexamen inom 3 år (KUN)  
• De frågor i elevenkäten som berör trygghet, arbetsro och o bemötande (nummer 12,13  

och 15) besvaras med högsta nivå vid nästa tillfälle (KUN)  
  
Kommunfullmäktigemål:  
Är välkomnande och inbjuder till medskapande – internt och externt – för en 
utvecklad samhällsservice och ökad attraktivitet  

Nämndmål:  
• Verka för attraktiva miljöer (KS)  
• Verka för effektiv och attraktiv samhällsservice (KS)  
• Byggnadsnämnden ska ha en bra dialog med medborgare och näringsliv (BN)  
• Verksamheten ska säkerhetsställa en god service och delaktighet Beskrivning: Medskapande 

möjliggörs genom fungerande information och kommunikation (SN)  
• Chefer och medarbetare ska tillsammans ta ansvar för en god och kreativ 

arbetsmiljö Beskrivning: Det sker genom ett tydligt och tryggt ledarskap där medarbetarna 
utvecklas, tar initiativ och kunskap sprids (SN)  

• Identifiera förbättringsområden i nämndens verksamheter (KUN)  
  
Kommunfullmäktigemål:  

Främjar företagsamhet, företagande och föreningsliv  

Nämndmål:  
• Verka för ökad samverkan mellan kommun och näringsliv, föreningsliv och andra aktörer 

(KS)  
• Byggnadsnämnden ska erbjuda en hög service (BN)  
• Minska ensamhetsproblematiken Beskrivning: Ges möjlighet för deltagande i ett aktivt 

föreningsliv (SN)  
• Verksamheten tar tillvara lokala företag - och föreningars erfarenhet och kompetens för att 

upprätta en god verksamhet och kvalité genom samverkan Beskrivning: Verksamheten ska 
skapa organisation som främjar och utvecklar förutsättningar för att ge individen delaktighet 
och sysselsättning i samhället (SN)  

• Sysselsättningen bland Melleruds invånare ska öka (KUN)  
• Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande 

förmågor (KUN)  
 
Beslutsunderlag 

• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2020-09-16, § 80. 
• Socialnämndens beslut 2020-10-21, § 135. 
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• Kommunstyrelsens beslut 2020-11-04, § 250 
• Byggnadsnämndens beslut 2020-11-18, § 196.  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2020-12-01, § 390. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen av nämndernas mål för 2021.  
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 288 Dnr KS 2020/688 
 
Mellerud Sandlycke 1:26 och Mellerud Sandlycke 1:6, finansiering  
av fastighetsförvärv 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att  

1. förvärv av fastigheterna Mellerud Sandlycke 1:26 och Mellerud Sandlycke 1:6, med  
1,5 mkr finansieras av överskott för investeringsprojekt Ängenäs äldreboende. 

2. finansiering av driftkostnader föreslås hänskjutas till budgetprocessen för 2021. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens beslutade den 4 november 2020, § 263, att ge kommunstyrelsens 
ordförande i uppdrag att agera i ärendet angående framtida fastighetsförvärv. 

Kommunen har utifrån detta förvärvat fastigheterna Mellerud Sandlycke 1:26 och Mellerud 
Sandlycke 1:6 för en köpeskilling av 1,5 mkr. Av köpeskillingen har 10 % erlagts som 
handpenning. Återstoden betalas på tillträdesdagen, senast den 9 december 2020.  
I investeringsbudgeten för 2020 finns inget anslag för markköp. Överskott finns däremot på 
flertalet investeringsprojekt bland annat för byggnation av Ängenäs äldreboende där kostnaden 
blir lägre än budgeterat. Köpet föreslås därför finanserias av överskottet på detta projekt. 
Driftkostnader för förvärvet såsom fastighetsskatt, skötsel mm föreslås hänskjutas till 
budgetprocessen för 2021.  
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens beslut 2020-11-04, § 263. 
• Protokoll från offentlig auktion 2020-11-09. 
• Arbetsutskottets beslut 2020-11-17, § 382. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

1. förvärv av fastigheterna Mellerud Sandlycke 1:26 och Mellerud Sandlycke 1:6, med  
1,5 mkr finansieras av överskott för investeringsprojekt Ängenäs äldreboende. 

2. finansiering av driftkostnader föreslås hänskjutas till budgetprocessen för 2021. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 289 Dnr KS 2020/716 

Tilläggsanslag löner för Kommunals avtalsområde 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att 

1. bevilja kommunstyrelsen (SBF) 200 tkr, kultur- och utbildningsnämnden 200 tkr, 
socialnämnden 1 000 tkr avseende tilläggsanslag för kommunals löner för 2020. 

2. finansiering sker inom finansförvaltning, ersättning för sjuklöner. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunal har tecknat ett nytt avtal: HÖK 20. Avtalet är på fyra år och gäller från  
1 november 2020 till och med 31 mars 2024. För 2020 erhåller månadsavlönade ett  
belopp per heltidsanställd med 5 500 kronor. I löneöversynen som gäller från första  
november är nivån 520 kr per person (2,1 %), Utöver ordinarie löneutrymme fördelas 
ytterligare 0,3 % till yrkesutbildade inom vård skola och omsorg.  

I budgeten för 2020 räknades nämndernas ramar upp med 2 %, vilket inte täcker kostnaden  
för kommunals avtal inkluderat engångsbelopp. Den sena avtalsuppgörelsen medför svårigheter 
för nämnderna att rymma denna kostnadsökning inom tilldelad budget. Ett tilläggsanslag för 
2020 föreslås för kommunals avtalsområde enligt nedan: 
 

Nämnd Belopp Tkr 

Kommunstyrelsen (SBF) 200 

Kultur- och utbildningsnämnden 200 

Socialnämnden 1 000 

Summa 1 400 

Anslaget finansieras av finansen, ersättning för sjuklöner. 
Löneökningar för övriga avtalsområde ryms i nämndernas ramar. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2020-12-01, § 389. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. bevilja kommunstyrelsen (SBF) 200 tkr, kultur- och utbildningsnämnden 200 tkr, 
socialnämnden 1 000 tkr avseende tilläggsanslag för kommunals löner för 2020. 

2. finansiering sker inom finansförvaltning, ersättning för sjuklöner. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 290 Dnr KS 2020/708 

Kommunstyrelsens delegationsordning, revidering 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta revidering av kommunstyrelsens delegationsordning  
enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen har de förtroendevalda det politiska ansvaret för verksamheten i sin 
helhet, vilket innefattar beredning, beslut och genomförande. Kommunstyrelsens beslutande-
rätt kan dock flyttas genom delegation. Detta görs för att avlasta kommunstyrelsen från 
rutinärenden, vilket ger mer utrymme för hantering av särskilt betydelsefulla och principiella 
ärenden, samt för att skapa en effektivare verksamhet genom att beslutsvägarna blir kortare 
och handläggningen snabbare.  

En delegat är en person eller ett organ som fått beslutanderätt genom delegation. Enligt  
6 kap. 37 § kommunallagen får nämnden delegera sin beslutanderätt till ett utskott, till en 
ledamot eller ersättare inom den egna nämnden eller till en anställd inom kommunens 
organisation. Det är dock inte tillåtet att delegera till en uppdragstagare, konsult eller 
entreprenör. Delegering till en tjänsteperson är alltid individuell, det går inte att delegera 
beslutanderätt till en grupp personer. I delegationsordningen delegeras beslutsfattandet 
till befattningar och funktioner, inte till namngivna personer. 

En delegat agerar i stället för kommunstyrelsen. Delegaten fattar beslut på kommunstyrelsens 
vägnar, så det är kommunstyrelsen som är juridiskt ansvarig. Det betyder att delegatens beslut 
kan överklagas på samma sätt som ett kommunstyrelsebeslut.  
En delegationsordning är en lista över de ärendetyper där kommunstyrelsen beslutat att 
delegera sin beslutanderätt. Där anges delegater samt ibland även ersättare.  

I förslaget till reviderad delegationsordning har en del ändringar gjorts utifrån förändrad 
ansvarsfördelning och ändrade befattningsbenämningar. 

En mer utförlig revidering av delegationsordningen pågår och kommer att läggas fram 
inom kort. 

Beslutsunderlag 
• Förslag reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen.  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2020-12-01, § 406. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunstyrelsen beslutar att anta revidering av kommunstyrelsens delegationsordning  
enligt föreliggande förslag. 
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Beslutsgång 

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

Kommunchefen 
Samhällsbyggnadschefen 
Ekonomichefen 
HR-chefen 
Enhetschefer inom kommunstyrelseförvaltningen 
Enhetschefer inom samhällsbyggnadsförvaltningen 
KFS 
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§ 291 Dnr KS 2020/443 

Rapport från dialogmöten om kultur- och utbildningsnämndens och 
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 lämnade vid kommunstyrelsens sammanträde den 4 november 2020, 
§ 238, en delrapport från dialogmötet 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. 

  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsen 2020-12-02 36
  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 292 Dnr KS 2020/629 

Leader Framtidsbygder Dalsland Årjäng Munkedal programperioden 
2021-2027 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun  

1. ställer sig positivt till att delta i Leaderområdet Framtidsbygder Dalsland Årjäng Munkedal 
under perioden 2021-2027. 

2. anslår oförändrad finansiering för år 2021. Finansiering sker inom kommunstyrelsens 
budget. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Leader Framtidsbygder Dalsland Årjäng Munkedal har i skrivelse daterad 8 oktober 2020 till 
deltagarkommunerna ställt följande frågor: 

Programperioden 2021-2027 för Leaderområde Framtidsbygder Dalsland Årjäng Munkedal 
startar nu upp. En ny lokal utvecklingsstrategi arbetas fram i bred samverkan och en ansökan 
håller på att tas fram om att bilda leaderområde för den kommande perioden. Kommunernas 
intresse och medverkan är en förutsättning för att bilda leaderområde och gemensamt arbeta 
för bygdernas utveckling.  

Leaderområde Framtidsbygder Dalsland Årjäng Munkedal behöver därför beslut av respektive 
kommunstyrelse gällande följande två frågor:  

1. Vill kommunen ingå i Leaderområdet under åren 2021-2027?  
2. Kan kommunen avsätta oförändrat årligt anslag under övergångsperioden, vilket senare 

regleras när kommande budget är identifierad och beviljad? 

Finansiering som fordras av varje kommun för att medverka är 27 kr per invånare och år.  
Vilket är samma insats som erlagts tidigare år. Anslaget ingår i kommunstyrelsens budget 
 
Beslutsunderlag 

• Leader Framtidsbygder Dalsland Årjäng Munkedal skrivelse 2020-10-08.  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2020-12-01, § 391. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Marianne Sand Wallin (S) och Peter Ljungdahl (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt 
följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun  
1. ställer sig positivt till att delta i Leaderområdet Framtidsbygder Dalsland Årjäng Munkedal 

under perioden 2021-2027. 
2. anslår oförändrad finansiering för år 2021. Finansiering sker inom kommunstyrelsens 

budget. 
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Beslutsgång 

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

Leader Framtidsbygder 
Kommunchefen 
Tillväxtchefen 
Turistinformatören 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 293 Dnr KS 2020/707 
 
Hållbarhetsklivet för besöksnäringen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun ansluter sig till Hållbarhetsklivet som är 
Turistrådet Västsveriges initiativ för en hållbar besöksnäring vilket innebär att kommunen tar 
aktiv ställning för en hållbar besöksnäring men förbinder sig inte till några ekonomiska 
åtaganden.  
 
Reservationer  
Ulf Rexefjord (SD) och Liselott Hassel (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag. 

Beskrivning av ärendet 
Hållbarhetsklivet, som är utvecklat av Turistrådet Västsverige AB, är Västsveriges samlade 
initiativ för en hållbar besöksnäring. Offentliga och privata aktörer agerar för att ställa om till ett 
hållbart samhälle.  

Turistrådet bjuder in alla kommuner i Västra Götaland att ansluta sig till Hållbarhetsklivet för att 
tillsammans med kommuner och alla besöksnäringsverksamheter i regionen göra Västsverige till 
ett föredöme i omställningen till ett hållbart samhälle.  

Hållbarhetsklivet är direkt kopplat till flera av målen i Agenda 2030, med särskilt fokus på mål 8 
(delmål 8.9), mål 12 (delmål 12b) och mål 13 (delmål 13.3).  
Hållbarhetsklivet baseras på fyra grundläggande principer som är styrande för de vägval vi gör 
inom utveckling och marknadsföring av besöksnäringen i Västsverige.  

De ansluta aktörerna delar med sig av konkreta initiativ på den gemensamma portalen 
hållbarhetsklivet.se för att inspirera andra. I dagsläget är 5 kommuner och drygt 150 
besöksnäringsföretag i Västsverige anslutna. 

De fyra principerna är;  
1. Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt  

2. Bra för både boende och besökare  
3. Fler besökare när och där det inte är fullt  

4. Fler heltidsjobb och mer robusta verksamheter  

Beslutsunderlag 
• Inbjudan från Turistrådet Västsverige 
• https://hallbarhetsklivet.se/  
• Presentation. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2020-12-01, § 392. 

 
  

https://hallbarhetsklivet.se/
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun ansluter sig till Hållbarhetsklivet som är 
Turistrådet Västsveriges initiativ för en hållbar besöksnäring vilket innebär att kommunen tar 
aktiv ställning för en hållbar besöksnäring men förbinder sig inte till några ekonomiska 
åtaganden.  
 
Ulf Rexefjord (SD): Kommunstyrelsen beslutar att avstå från att ansluta Melleruds kommun  
till Hållbarhetsklivet. 
 
Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag. 

 
Beslutet skickas till 

Turistrådet Västsverige AB 
Kommunchefen 
Tillväxtchefen 
Turistinformatören 
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§ 294 Dnr KS 2020/196 

Projekt Besöksnäring i samverkan Dalsland, medfinansiering 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 

1. Melleruds kommun medfinansierar projekt Besöksnäring i samverkan Dalsland med 100 tkr 
under förutsättning att övriga finansiärer bidrar ekonomiskt enligt ansökan. 

2. finansiering ur kommunstyrelsens förfogande anslag för 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Besöksnäring i samverkan Dalsland är en förstudie som består av två delar. Dels ett 
besökscenter av internationell klass i Håverud och dels utveckling av den turistiska potentialen i 
Dalsland Västra Värmlands Järnväg (DVVJ. Dessa delar är ömsesidigt beroende av varandra. 
Förstudien skall lägga en stabil grund för kommande genomförandeprojekt där en gemensam 
och kraftfull satsning leder till ökad omsättning, ökad kvalité och ökat samarbete mellan aktörer 
i näringen. 
Förstudien, som är initierad av Dalslands kanal AB, syftar till att skapa ett högkvalitativt 
beslutsunderlag inklusive konkret handlingsplan för genomförandeprojekt i de olika delarna. 

Beslutsunderlag 
• Ansökan – förenklad 2019-11-14. 
• Västra Götalandsregionens delegeringsprotokoll 2020-03-02. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2020-12-01, § 393. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att 

1. Melleruds kommun medfinansierar projekt Besöksnäring i samverkan Dalsland med 100 tkr 
under förutsättning att övriga finansiärer bidrar ekonomiskt enligt ansökan. 

2. finansiering ur kommunstyrelsens förfogande anslag för 2020. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Dalslands kanal AB 
Kommunchefen 
Tillväxtchefen 
Turistinformatören 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 295 Dnr KS 2020/692 
 
Riktlinjer för funktionen Företagslots i Melleruds kommun 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinjer för funktionen Företagslots i Melleruds kommun.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog den 18 december 2019, § 176, handlingsplan för ett bra 
företagsklimat i Melleruds kommun. Målet med handlingsplanen är utveckla tillgängligheten för 
företagsrepresentanter med utgångspunkt i förbättringsområden som medarbetare identifierat 
som utvecklingsområden. Följande områden har inledningsvis valts ut som prioriterade 
områden: lotsfunktion för företag samt information och kommunikation.   

Kommunfullmäktige antog den 22 april 2020, § 42, näringslivsstrategi för Melleruds kommun. 
Utifrån Näringslivsstrategin skall Melleruds kommun verka för att ge företag bättre 
förutsättningar för utveckling genom att erbjuda bästa möjliga kvalitet på kommunal service.  

Föreliggande riktlinjer för funktion företagslots omfattar handlingsplanens prioriterade områden 
samt ligger i linje med Mellerud kommuns antagna näringslivsstrategi. Riktlinjerna kommer att 
implementeras och kommuniceras i förvaltningar/enheter samt hos externa aktörer utifrån 
aktiviteter som näringslivsutvecklaren ansvarar för. Arbetet beräknas vara klart under kvartal 
Q1 2021. 
 
Beslutsunderlag 

• Riktlinjer för funktion företagslots i Melleruds kommun  
• Antagen näringslivsstrategi 
• Antagen handlingsplan för ett bra företagsklimat i Melleruds kommun 
• Arbetsutskottets beslut 2020-11-17, § 377. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Jörgen Eriksson (KIM): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinjer för funktionen Företagslots i Melleruds kommun.  
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Tillväxtchefen 
Näringslivsutvecklaren 
KFS 
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§ 296 Dnr KS 2017/303  
 
Översiktsplan för Mellerud nu – 2030, antagande 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att  

1. godkänna utställningsutlåtandet. 

2. anta förslag till ny översiktsplan för Melleruds kommun, nu-2030, med tillhörande 
kartunderlag. 

3. när översiktsplanen vunnit laga kraft, upphäva följande planer: 
a) FÖP Dalskog (upprättad 1993-08-23) 

b) FÖP Köpmannebro (antagen 1993-06-15) 
c) FÖP Mellerud (antagen 1998-11-09) 

d) FÖP Sunnanå (upprättad 1994-03-08) 

e) Översiktsplan för Melleruds kommun (antagen 2010-06-16) 
 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela 
kommunen. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men ska ge vägledning för beslut om hur 
mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas 
och bevaras. Den ska spegla den politiska majoritetens uppfattning och beslutas av 
kommunfullmäktige. Mellerud kommuns nuvarande översiktsplan är från 2010.  

Arbetet med Melleruds kommuns nya översiktsplan har pågått sedan hösten 2017 då en 
medborgardialog genomfördes. Samrådsförslaget togs fram med stöd av denna och var ute på 
samråd över årsskiftet 2018/2019. Därefter bearbetades planförslaget och under våren 2020 
var det utställt på nytt.  

Ytterligare bearbetning har skett också efter utställningen, vilket framgår av 
utställningsutlåtandet. Därutöver har den tillhörande genomförandeplanen setts över av 
arbetsgruppen och reviderats avseende antalet aktiviteter, aktivitetsbeskrivningar och 
aktiviteternas angelägenhet.  
Nu kvarstår för översiktsplanen att den antas av kommunfullmäktige.  
 
Beslutsunderlag 

• Översiktsplan för Melleruds kommun, nu-2030. 
• Utvärdering av medborgardialogen (KF § 6/2018) 
• Samrådsredogörelse (KS § 134/2019) 
• Länsstyrelsens granskningsyttrande (2020-06-16) 
• Utställningsutlåtande 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2020-11-17, § 375. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Melby (S) och Jörgen Eriksson (KIM): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att  

1. godkänna utställningsutlåtandet. 

2. anta förslag till ny översiktsplan för Melleruds kommun, nu-2030, med tillhörande 
kartunderlag. 

3. när översiktsplanen vunnit laga kraft, upphäva följande planer: 
a) FÖP Dalskog (upprättad 1993-08-23) 

b) FÖP Köpmannebro (antagen 1993-06-15) 

c) FÖP Mellerud (antagen 1998-11-09) 
d) FÖP Sunnanå (upprättad 1994-03-08) 

e) Översiktsplan för Melleruds kommun (antagen 2010-06-16) 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 297  Dnr KS 2020/53 

Förstudie - upphandling skolskjutstrafik 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge Västtrafik i uppdrag att upphandla öppen skolskjutstrafik  
för Melleruds kommun. 
 
Reservationer  
Ulf Rexefjord (SD) och Liselott Hassel (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Västtrafiks ägare Västra Götalandsregionen och Mellerud kommun har tidigare ingått det så 
kallade Skatteväxlingsavtalet. Enligt detta avtal är regionen och kommunen överens om att 
verka för att underlätta samordning av skolskjuts och färdtjänst med allmän kollektivtrafik, i 
syfte att skapa kostnadseffektiva lösningar och fler resmöjligheter för länets invånare. Detta kan 
bland annat ske genom att Kommunen uppdrar åt Regionen – och i förlängningen åt Västtrafik 
– att upphandla kollektivtrafik för kommunens räkning.   

Nuvarande avtal för skoltrafiken i Melleruds kommun löper ut i augusti 2023 och behöver därför 
handlas upp på nytt. Om Västtrafik ska genomföra upphandlingen åt kommunen behöver 
Västtrafik få beslut om det senast 16 december 2020. Som ett underlag för att kommunen ska 
kunna fatta beslut om kommunen vill uppdrar åt Västtrafik att upphandla skoltrafiken, och i så 
fall vilken typ av skoltrafik, genomförs denna förstudie, i enlighet med det avtal som parterna 
har tecknat.   
Parallellt med förstudien för skoltrafiken pågår en förstudie för den allmänna trafiken i 
kommunen. Båda dessa arbeten har samordnats då det finns beroenden och kopplingar  
mellan den allmänna trafiken och skoltrafiken som behöver beaktas, och där förändringar i  
en del av trafiken ofta leder till behov av förändringar även i den andra trafiken. Eftersom 
förstudierna pågår parallellt kan det innebära att vissa revideringar av framtida förlag till 
trafikering kan komma att göras under hösten, och därmed kan även denna rapport komma  
att revideras.  

De frågor som Västtrafik behöver få svar på från Melleruds kommun senast den 16 december 
2020 för att kunna genomföra en upphandling av skoltrafiken är följande:  

1. Vill Melleruds kommun att Västtrafik upphandlar skoltrafiken åt kommunen?  
2. Om ja, vill Melleruds kommun att skoltrafiken ska vara helt eller delvis ’öppen’ alternativt 
’stängd’ skoltrafik? 
 
Beslutsunderlag 

• Förstudie upphandling av skoltrafik i Melleruds kommun 2020-10-16. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2020-12-01, § 395. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunstyrelsen beslutar att ge Västtrafik i uppdrag att upphandla öppen skolskjutstrafik för 
Melleruds kommun. 

Ulf Rexefjord (SD): Kommunstyrelsen beslutar att inte ge Västtrafik i uppdrag att upphandla 
skolskjutstrafik för Melleruds kommun. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller  
arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutet skickas till 
Västtrafik AB 
Kultur- och utbildningsnämnden 
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§ 298 Dnr KS 2020/113 

Fastigheten Tornet 1 i Mellerud, arrendeavtal  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att  

1. godkänna upprättat avtal om lägenhetsarrende enligt bilaga. 
2. kostnaden – 60 000 kronor - finansieras ur kommunstyrelsens förfogandeanslag. 

3. avtalet tecknas för kommunens del av tillväxtchefen. 
 
Deltar ej 
Thomas Hagman (S) deltar inte i beslutet. 

Beskrivning av ärendet 

Melleruds kommun har under 2020 etablerat en ny förskola i centrala Mellerud (Telaris) och 
nyttjar delar av fastigheten Tornet 1 för utemiljö till förskolan.  

Fastigheten Tornet 1 ägs av AB Melleruds Bostäder och består idag av ett hus och en lekplats i 
anslutning till förskolan.  
Huset planeras att rivas i början av nästa år. Bolaget har upprättat ett förslag på 
lägenhetsarrende, se bilaga. Avtalet innefattar inte enbart den del som kommunen nyttar i dag 
men bolaget önskat att hela fastigheten ingår i arrendeavtalet. 

Arrendeavgiften är 5 000 kronor per månad. Avtalet löper fr o m l januari - 31 december 2021 
med möjlighet till ett års förlängning.  
I avtalet regleras även när rivning ska ske samt att fastighetsägaren ansvarar för detta. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag på lägenhetsarrende.  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2020-12-01, § 396. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. godkänna upprättat avtal om lägenhetsarrende enligt bilaga. 
2. kostnaden – 60 000 kronor - finansieras ur kommunstyrelsens förfogandeanslag. 

3. avtalet tecknas för kommunens del av tillväxtchefen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 

Beslutet skickas till 
AB Melleruds Bostäder 
Tillväxtchefen 
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§ 299 Dnr KS 2020/673 
 
Ledamotsinitiativ angående tillägg till budget 2021 och plan  
2022-2023 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå tilläggen till budget 2021 och plan 2022-2023 enligt 
föreliggande förslag. 
 
Reservationer  
Michael Melby (S), Marianne Sand Wallin (S) och Thomas Hagman (S) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Michael Melby (S) väcker ett initiativärende och föreslår följande: 
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige väljer att satsa 17 miljoner av det nu 
prognostiserade överskottet för 2021 enligt följande: 
Inom Socialförvaltningen 
• 7 miljoner kronor - Fördelas till de tre sektorerna inom förvaltningen på så sätt att de 

föreslagna besparingarna ifrån den borgerliga majoriteten i Socialnämnden återtas. Den 
största delen av anslaget syftar till att ge ekonomiska förutsättningar för en budget i balans 
inom IFO skapas av kommunfullmäktige. 

• 2 miljoner kronor - Anslås för att fördelas efter beslut att användas i Socialnämnden på 
bästa sätt utifrån den plan för kompetensförsörjning som kommunfullmäktige beslutat om 
som ska redovisas 2021. 

Inom Kultur och Utbildningsförvaltningen 
• 2 miljoner kronor - Fördelas med inriktning på stöd till elever med särskilda behov, utöver 

det som täcks av elevpeng och möjliga riktade medel för ändamålet. 
• 2 miljoner kronor - Fördelas med inriktning att öka antalet behöriga lärare i grundskolan, 

utifrån den plan för kompetensförsörjning som kommunfullmäktige beslutat om som ska 
redovisas 2021. 

• 1 miljon kronor - Fördelas så att kommunens IM gymnasium kan anordna de 23 UTV per 
vecka som skollagen föreskriver. 

Inom Kommunstyrelsens förvaltning 
3 miljoner kronor anslås som en buffert för möjliga beslut direkt i KS under budgetåret, utan  
att resultatet påverkas. Exempel på sådana beslut kan vara en plan för kommunens framtida 
digitalisering, DVVJ m.m. 
 
Beslutsunderlag 

• Michael Melbys (S) förslag. 
• Arbetsutskottets beslut 2020-11-03, § 366. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå tilläggen till budget 2021 och plan 2022-2023 enligt 
föreliggande förslag. 

Michael Melby (S): Kommunfullmäktige beslutar att bifalla tilläggen till budget 2021 och plan 
2022-2023 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller  
arbetsutskottets förslag. 
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§ 300 Dnr KS 2020/84 
 
Tilläggsbudget 2021 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att 
1. Bevilja kultur- och utbildningsnämnden ett tillfälligt anslag på 3 mkr för 2021 med följande 

fördelning: 

2 mnkr avser insatser inom AME samt för stöd för elever med särskilda behov.   
1 mnkr – avser verksamhetsutveckling (lednings- och stödfunktioner samt framtida 
organisering AME). 

2. Bevilja kommunstyrelsens förfogandeanslag ett tillfälligt anslag på 5mkr för 2021 med 
följande fördelning: 
2 mnkr avser utvecklingsinsatser - som avses leda till ökad kvalitet o/e minskade kostnader. 
Samskapande över traditionella /förvaltnings- kommun- och utförargränser premieras. 
3 mnkr till kommunstyrelsens förfogande för utvecklingsinsatser, varav 1 mnkr avser 
planarbete. 

3. Anslagen finansieras genom att höja budgeten för statsbidrag och utjämning med 8 mkr för 
2021. 

 
Reservationer  
Michael Melby (S), Marianne Sand Wallin (S) och Thomas Hagman (S) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-24; § 78 om Budget 2021 och plan 2022–2023. För året 
2021 är det budgeterade resultatet 16,6 mkr (2,6%), vilket uppfyller kommunfullmäktiges 
finansiella mål för en resultatnivå på 2 % För 2022 är det budgeterade resultatet 12,5 mkr och 
för 2023: 10,2 mkr. Resultatnivåerna förutsätter att nämnderna har en budget i balans. I 
delårsbokslutet per augusti prognostiserade nämnderna ett underskott med -11,3 mkr.  

I samband med budgetpropositionen för 2021 föreslås att anslaget för kommunalekonomisk 
utjämning ökas med 10 miljarder kronor för 2021 och av dessa beräknas 5 miljarder kronor 
kvarstå på anslaget för 2022. För Melleruds del innebär detta 6,3 mkr 2021 för att sedan 
minska till 3,1 mkr 2022 och sedan upphöra helt till 2023. Mellerud erhåller även ett tillfälligt 
bidrag med 3,5 mkr avseende bidrag till kommuner med högt flyktingmottagande under 2021. I 
budgetpropositionen föreslås även ett permanent generellt statsbidrag för äldreomsorgen som 
för Melleruds del uppgår till 5,0 mkr årligen.  

Budgeten för skatteintäkter och bidrag från kommunalekonomisk utjämning bygger på Sveriges 
kommuner och Regioner (SKR) skatteunderlagsprognos från april. Covid-19 har fått stora 
konsekvenser för världsekonomin och skatteunderlagsprognoserna från SKR är inga prognoser i 
vanlig bemärkelse utan scenario som bygger på en konjunkturåterhämtning under hösten. 
Enligt SKR:s senaste skatteunderlagsprognos och utfallet i kommunalekonomisk utjämning 
försämras skatteintäkterna och utjämningsbidraget för 2021–2023, se i nedanstående tabell. 
Nästa skatteunderlag prognos från SKR kommer 15 december. 
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Budgeten för 2021 grundas på en befolkningsminskning med 100 personer. Den senaste 
kvartalsstatistiken från SCB visar på en något lägre befolkningsminskning än budgeterat, vilket i 
så fall medför högre skatteintäkter för 2021.  

I budgeten för 2021 har nämndernas räknats upp med 1,5 % för löneökningar. För 
struktursatsningar finns 0,5% avsatt centralt. Kommunals ökning är ca 2,1 % fr. o. m 1/11 
2020 och 2,1% fr. o m 1/4 2021. Utöver ordinarie löneutrymme fördelas ytterligare 0,3 % till 
yrkesutbildade inom vård, skola och omsorg.  
  
ÅR 2021 2022 2023 

MKR 
Budgeterat resultat KF; § 78  

 
16,6 

 
12,5 

 
10,2 

Kända förutsättningar som 
påverkar budgeten för 2021: 

   

Uppdaterad 
Skatteunderlagsprognos 

SKR augusti 

-0,9 -1,2 -2,2 

Uppdaterad kommunalekonomisk 
utjämning SCB 

-0,7 0 -1,4 

Tillskott generella statsbidrag 
Budgetpropositionen 2021 

6,3 3,1 0 

Generellt riktat tillskott till 
äldreomsorgen  
Budgetpropositionen 2021 

 

5,0 

 

5,0 

 

5,0 

Bidrag till högt 
flyktingmottagande  
(generellt statsbidrag) 
Budgetpropositionen 2021 

3,5 0 0 

 
Majoriteten har utifrån de nya förutsättningarna tagit fram ett förslag för revidering 
av budget för 2021: 

ÅR 
MKR 

2021 

Kultur- och utbildningsnämnd  

Tillfälligt tillskott 
-Vara insatser inom AME samt för stöd för elever med 
särskilda behov 
-varav anslag för specifik verksamhetsutveckling (lednings- 
och stödfunktioner samt framtida organisering AME) 

3,0 
2,0 

 

1,0 
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Kommunstyrelsen  

Tillfälligt tillskott till Kommunstyrelsens förfogande 
anslag 
-varav utvecklingsinsatser som ave leda till ökad kvalitet o/e 
minskade kostnader. Samskapande över traditionella /förvalt-
nings-kommun- och utförargränser premieras. Anslaget äskas 
hos kommunstyrelsen. 
-varav kommunstyrelsens förfogande för utvecklingsinsatser, 
varav 1 mkr avser planarbetet 

5,0 
 

 
2,0 

 
3,0 

Finansiering:  

Höjning av bidrag för skatter och utjämningsbidrag -8,0  

 

Justeringar kan komma att ske beroende på hur de ekonomiska förutsättningarna utvecklas. 
Förslaget innebär att kommunfullmäktiges tre finansiella mål nås för 2021. 

Beslutsunderlag 
• Förslag från KS ordförande.  
• Arbetsutskottets beslut 2020-12-01, § 405. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att 
1. Bevilja kultur- och utbildningsnämnden ett tillfälligt anslag på 3 mkr för 2021 med följande 

fördelning: 
2 mnkr avser insatser inom AME samt för stöd för elever med särskilda behov.   
1 mnkr – avser verksamhetsutveckling (lednings- och stödfunktioner samt framtida 
organisering AME). 

2. Bevilja kommunstyrelsens förfogandeanslag ett tillfälligt anslag på 5mkr för 2021 med 
följande fördelning: 
2 mnkr avser utvecklingsinsatser - som avses leda till ökad kvalitet o/e minskade kostnader. 
Samskapande över traditionella /förvaltnings- kommun- och utförargränser premieras. 
3 mnkr till kommunstyrelsens förfogande för utvecklingsinsatser, varav 1 mnkr avser 
planarbete. 

3. Anslagen finansieras genom att höja budgeten för statsbidrag och utjämning med 8 mkr för 
2021. 

Michael Melby (S): Kommunfullmäktige beslutar att satsa 17 miljoner av det nu prognostiserade 
överskottet för 2021 enligt följande: 

Inom Socialförvaltningen 

• 7 miljoner kronor - Fördelas till de tre sektorerna inom förvaltningen på så sätt att de 
föreslagna besparingarna ifrån den borgerliga majoriteten i Socialnämnden återtas. Den 
största delen av anslaget syftar till att ge ekonomiska förutsättningar för en budget i balans 
inom IFO skapas av kommunfullmäktige. 
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• 2 miljoner kronor - Anslås för att fördelas efter beslut att användas i Socialnämnden på 
bästa sätt utifrån den plan för kompetensförsörjning som kommunfullmäktige beslutat om 
som ska redovisas 2021. 

Inom Kultur och Utbildningsförvaltningen 

• 2 miljoner kronor - Fördelas med inriktning på stöd till elever med särskilda behov, utöver 
det som täcks av elevpeng och möjliga riktade medel för ändamålet. 

• 2 miljoner kronor - Fördelas med inriktning att öka antalet behöriga lärare i grundskolan, 
utifrån den plan för kompetensförsörjning som kommunfullmäktige beslutat om som ska 
redovisas 2021. 

• 1 miljon kronor - Fördelas så att kommunens IM gymnasium kan anordna de 23 UTV per 
vecka som skollagen föreskriver. 

Inom Kommunstyrelsens förvaltning 

3 miljoner kronor anslås som en buffert för möjliga beslut direkt i KS under budgetåret, utan  
att resultatet påverkas. Exempel på sådana beslut kan vara en plan för kommunens framtida 
digitalisering, DVVJ m.m. 

Ulf Rexefjord (SD).: Kommunfullmäktige beslutar att  
1. bevilja kultur- och utbildningsnämnden ett tillfälligt anslag på 3 mkr för 2021. 

2. uppdra åt kultur- och utbildningsförvaltningen att snarast möjligt omdisponera 3 mkr från 
icke obligatorisk verksamhet till kärnverksamheterna. 

3. anslå 1 mkr till planarbete. 

4. anslagen finansieras genom att höja budgeten för statsbidrag och utjämning med 4 mkr  
för 2021. 

 
Beslutsgång 1 

Ordföranden frågar på de tre förslagen och finner att kommunstyrelsen bifaller  
arbetsutskottets förslag. Ordföranden meddelar att arbetsutskottets förslag är huvudförslag. 
Därefter ställer ordföranden Michael Melbys och Ulf Rexefjords förslag mot varandra och finner 
att kommunstyrelsen utser Melbys förslag till motförslag.  
 
Beslutsgång2  

Ordföranden ställer arbetsutskottets och Michael Melbys förslag mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 
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§ 301    
 
Redovisning av delegeringsbeslut 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har överlåtit viss beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande och  
tjänstepersoner enligt gällande delegeringsregler. Besluten ska anmälas till kommunstyrelsen  
varje månad. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa 
delegeringsbesluten. Däremot kan kommunstyrelsen återkalla delegering.  

Följande delegeringsbeslut redovisas vid dagens sammanträde: 
 
B - PERSONALÄRENDEN  
 
B 4 Tillsvidareanställningar  
4.6 Tillsvidareanställning övrig personal § 1-2/2020 
 
C - EKONOMIADMINISTRATIVA ÄRENDEN  
 
C 16 Ekonomiärenden  
16.6 Borgensåtaganden § 1/2020 
 
D - SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN  
 
D 18 Samhällsbyggnadsförvaltningens taxe- och bidragsärenden  
18.4 Bostadsanpassningsbidrag § 10/2020 
   
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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§ 302  
   
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. 

• Protokoll 2020-10-08 från direktionen i Dalslands miljö- och energiförbund. 
• Finansiell rapport per 2020-10-31. Dnr KS 2020/88. 
• Protokoll 2020-11-05 från Dalslands miljö- och energinämnd. 
 
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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§ 303 Dnr KS 2020/732 
 
Ledamotsinitiativ om befolkningsfrågan i Melleruds kommun 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå förslaget. 
 
Reservationer  
Michael Melby (S), Marianne Sand Wallin (S) och Thomas Hagman (S) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Michael Melby (S) väcker ett initiativärende och anför följande: 

Vi Socialdemokrater i Melleruds kommun har studerat olika dokument ifrån 2019 och 2020 och 
konstaterar att frågan om hur befolkningen ska utvecklas under de kommande åren spretar 
betänkligt. 
I arbetet med den försenade Översiktsplanen och i anteckningar ifrån en intressant Bo dialog 
förekommer siffror som pekar på stora ambitioner om framtida befolkningsökning. Men i den 
slutliga budgetberedningen som fanns som underlag till preliminärt beslut om budget 2021 för 
Melleruds kommun anges att beräkningar av alla intäkter och kostnader utgår ifrån en beräknad 
befolkningsminskning om -100 invånare per år under 2021 - 2023. Kommunledningen bygger 
sitt antagande på SCB:s befolkningsprognos där Melleruds sägs minska med 100 invånare per 
år ända fram till 2030 trots att SCB:s prognos genom åren har väldigt dålig träffsäkerhet. 
Kommunen sänder fel signaler till företag och familjer som funderar på att etablera sig i vår 
kommun. 
Det är precis lika viktigt med framtidstro bland kommuninvånarna, inte minst de ganska stora 
grupper av nyanlända som valt att stanna i vår kommun, som ökat vår andel iförvärvsarbete 
och redan bidrar till den årliga ökningen av kommunens skatteintäkter. 
Vi Socialdemokrater ser flera positiva möjligheter som behöver utredas och synliggöras, bl.a. 
det faktum att kommunen fortfarande har ett flyttöverskott. Hur ska vi få fler att skriva sig i 
sina vinterbonade fritidshus inom kommunen? Hur påverkar det kommande dubbelspåret till 
Erikstad den framtida arbetspendlingen? Satsning på bostäder utöver det marknaden tar fram 
är bara ett litet axplock av de möjligheter vi Socialdemokrater i Mellerud ser, som bör läggas in i 
en studie för granskning av både kreativa och realistiska möjligheter för en mer gynnsam 
befolkningsutveckling än den som nu beskrivs av de politiskt ansvariga. 
SCB:s prognos fram till 2030 förespeglar en utveckling att Mellerud ska bli den kommun som 
tappar mest i befolkning av alla kommuner i vår närhet. Det kan inte vi Socialdemokrater ta 
emot som en sanning som vi ska förhålla oss passiva till och inte försöka påverka. 
Vi socialdemokrater ser flera olika satsningar för att öka befolkningen i många av de kommuner 
som vi har omkring oss, som kan sägas vara våra konkurrenter om framtida invånare. 
Den nuvarande borgerliga majoriteten behöver ta politiskt ansvar och ge kommunchefens 
ledningsgrupp i uppgift att; 
• ta fram en väl genomarbetad befolkningsprognos, med tydliga ambitioner och konsekvenser 

hur ni ser på Melleruds utveckling, främst under planperioden 2021 - 2023 men även på 
längre sikt. 
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• befolkningsprognosen ska redovisas succesivt till politiken inom ramen för budgetprocessen 
inför 2022, första utkast redan i samband med budgetförutsättningar i februari-mars 2021. 

Beslutsunderlag 

• Ledamotsinitiativ från Michael Melby (S). 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Melby (S): Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefens ledningsgrupp i  
uppgift att 

1. ta fram en väl genomarbetad befolkningsprognos, med tydliga ambitioner och konsekvenser 
hur ni ser på Melleruds utveckling, främst under planperioden 2021 - 2023 men även på 
längre sikt. 

2. befolkningsprognosen ska redovisas succesivt till politiken inom ramen för budgetprocessen 
inför 2022, första utkast redan i samband med budgetförutsättningar i februari-mars 2021. 

Ordföranden Morgan E Andersson (C) och Daniel Jensen (KD): Kommunstyrelsen beslutar att 
avslå förslaget. 
 
Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller  
Morgan E Anderssons m.fl. förslag. 
 
Beslutet skickas till 
Michael Melby (S) 
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§ 304 Dnr KS 2020/745 
 
Ledamotsinitiativ om socialförvaltningens organisation i  
Melleruds och Bengtsfors kommuner 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå förslaget. 
 
Reservationer  

Michael Melby (S), Marianne Sand Wallin (S), Thomas Hagman (S), Ulf Rexefjord (SD) och 
Liselott Hassel (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Michael Melby (S) väcker ett initiativärende och anför följande: 

Frågan om socialförvaltningens organisation har sedan maj månad 2020 varit föremål för 
diskussion i de båda kommunerna.  
Tyvärr kan vi konstatera att ärendet, som vi bedömer är av principiell beskaffenhet, inte har 
varit föremål för nödvändiga politiska beslut.  
Den styrande majoriteten har valt att endast informera om avsikten med samarbetet mellan 
Melleruds och Bengtsfors kommuner inom det sociala verksamhetsområdet.  
I processen med att skapa en ny organisation har oppositionen inte getts möjligheter till 
inflytande i en fråga som har stor betydelse för kommunernas service till kommuninvånarna. 
Detta finner vi mycket anmärkningsvärt! 
Enligt kommunallagen skall ärenden av större betydelse beslutas av kommunfullmäktige. Detta 
syftar till att tillgodose kommuninvånarnas intressen av medverkan och insyn i verksamheten. 
Vidare syftar det till att säkerställa att besluten fattas i demokratiska former för att ge de 
förtroendevalda möjligheter att agera.  
Vi anser att den kommunala förvaltningens organisation och arbetsformer är av sådan 
betydelse att beslut ska fattas av kommunfullmäktige.  
Vi ser därför mycket allvarligt på hur majoriteten hanterat denna fråga, inte minst utifrån ett 
demokratiskt perspektiv. 
Med hänvisning till ovanstående kräver vi att: 

• Socialförvaltningens organisation i enlighet med kommunallagens intentioner snarast blir 
föremål för erforderlig beredning och beslut i kommunernas högsta beslutande organ, 
kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

• Ledamotsinitiativ från Michael Melby (S). 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Melby (S) och Ulf Rexefjord (SD): Kommunstyrelsen beslutar att socialförvaltningens 
organisation i enlighet med kommunallagens intentioner snarast blir föremål för erforderlig 
beredning och beslut i kommunernas högsta beslutande organ, kommunfullmäktige. 
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Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att avslå förslaget. 
 
Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller  
Morgan E Anderssons förslag. 
 
Beslutet skickas till 
Michael Melby (S) 
  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsen 2020-12-02 59
  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 305  
   
Aktuella frågor 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Hantering av tippning av schaktmassor med parkslide 
Förbundschefen för Dalslands miljö- och energiförbund lämnar en aktuell information kring 
ärendet angående tippning av schaktmassor med parkslide i Dalskog. 

• Arbetsmiljö 
Ordföranden informerar om delegationsordningen för arbetsmiljöfrågorna och 
ansvarsfördelningen. 

• Framtidsstudier eDIT  
Ordförande informerar om kommande möte den 3 december 2020. 

• Miljö- och hälsorådet/Ungdomsrådet  
Ordförande informerar om kommande möten den 7 december 2020. 

• Regional samverkanskonferens 
Ordförande informerar om kommande regional samverkanskonferens med länsstyrelsen   
den 8 december 2020. 

• Styrgruppsmöte lokala BRÅ  
Ordförande informerar om kommande Styrgruppsmöte med lokala BRÅ den 9 december 
2020. 

• Konferens om återvändare 
Ordförande informerar om kommande konferens om återvändare den 9 december 2020. 

• Direktionsmöte Fyrbodals kommunalförbund 
Ordförande informerar om kommande direktionsmöte den 10 december 2020. 

• Besök från lokalpolisområdeschef  
Ordförande informerar om att lokalpolisområdeschefen kommer till arbetsutskottets 
sammanträde den 15 december 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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§ 306    
 
Rapporter 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m: 

• Campus Dalsland 
Ordföranden rapporterar från möte den 19 november 2020 om Campus Dalsland  
med Dalslandskommunerna. 

• Skålleruds fiberförening 
Jörgen Eriksson (KIM) rapporterar från senaste styrelsemötet den 24 november 2020. 

• Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud 
Daniel Jensen (KD) informerar om frågor och diskussioner kring hur den fortsatta samverkan 
kan organiseras. 

 
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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