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Dnr KS 2020/51

Reglemente för intern kontroll, revidering
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Reglemente för intern kontroll enligt föreliggande
förslag.
Reservationer
Marianne Sand Wallin (S), Michael Melby (S) och Thomas Hagman (S) reserverar sig mot
beslutet till förmån för egna förslag.
Protokollsanteckning
Marianne Sand Wallin (S), Michael Melby (S) och Thomas Hagman (S) lämnar följande
anteckning till protokollet:

Politiken har tre olika styrsystem för verksamheten i Melleruds kommun, dessa består av
budget, målstyrning och Internkontroll.
Internkontrollens syfte är att bedöma risker i nämndernas verksamheter och definiera vilka av
dessa som politiken vill att förvaltningarna skall vidta åtgärder för att de inte skall hända.
Kontrollen i systemet är avvikelserapportering till politiken. Skulle trots dessa åtgärder risken
inte vara eliminerad – skall förvaltningen göra en avvikelserapportering till nämnden och KS så
att ytterligare åtgärder kan vidtas.
Vi socialdemokrater har påtalat brister i nuvarande Internkontroll genom reservationer i
nämnderna, på grund av att avvikelser varken dokumenteras eller rapporteras.
Förvaltningen föreslår nu att revidera reglementet genom att minska antalet redovisningar från
4 till att ha ett tillfälle i samband med bokslut.
Vi socialdemokrater befarar att detta leder till att politikens styrsystem som skall säkra att det vi
inte vill skall hända, ändå kommer att hända, och att politiken då få veta detta först i efterhand.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen 6 kap 6 § ska nämnderna var och en inom sitt område se till att den
interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett övrigt tillfredsställande sätt.
Enligt kommunallagen 6 kap 1 § ska styrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens
angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders
verksamhet. Kommunfullmäktige har 22 november 2017 antagit ett reglemente för intern
kontroll med syfte att säkerställa att styrelse och nämnder upprätthåller en tillfredsställande
intern kontroll.
Enligt 11 § första stycket i reglementet för intern kontroll ska styrelsen med utgångspunkt från
nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll
och i de fall förbättringar behövs föranstalta om sådana.
En slutsats som kan göras utifrån tidigare års utförda uppföljningarna är att det vid de första
uppföljningstillfällena inte finns mycket rapporterat till nämnderna. Detta tillför heller inget
utifrån kommunstyrelsens uppsiktsansvar då det inte framkommer några avvikelser. En generell
praxis bland kommuner är att intern kontroll oftast bara återrapporteras en gång om året till
kommunstyrelsen. Därför föreslås en ändring av reglementet för intern kontroll till att
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nämnderna endast rapporterar resultatet från uppföljningen av intern kontrollplanen en gång
per år, i samband med bokslut, till kommunstyrelsen.
En översyn behöver även göras av strategin för intern kontroll för att bedöma vilka risker som
ska tas med i intern kontrollplanen. I nuvarande strategi är riskvärdet för att tas upp som
kontrollmoment lågt vilket medför många risker i intern kontrollplanen och att fokus ska vara
på de stora riskerna. Intern kontrollplanerna är i många fall omfattande och kan innebära
bristande kvalité på kontrollerna. Samtidigt måste det bli tydlig i uppföljningen av intern
kontrollen att avvikelser åtgärdas och återrapporteras till nämnder och kommunstyrelsen.
Ett förslag på omarbetad strategi kommer tas fram i samråd med nämndernas intern kontrolls
ambassadörer och återrapporteras till kommunstyrelsen innan november.
Med anledning av ovanstående har det tagits fram ett förslag på revidering av reglementet för
intern kontroll.
Beslutsunderlag
• Förslag till reviderat Reglemente för intern kontroll.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
• Arbetsutskottets beslut 2021-02-23, § 46.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C) och Daniel Jensen (KD): Bifall till arbetsutskottets förslag
enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Reglemente för intern kontroll enligt föreliggande
förslag.
Marianne Sand Wallin (S): Kommunfullmäktige beslutar att nuvarande system för Internkontroll
bibehålls.
Michael Melby (S): Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet och att en politiskt
sammansatt arbetsgrupp bereder hur Internkontrollen kan effektiviseras.
Beslutsgång 1
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 2
Ordföranden ställer därefter arbetsutskottets och Marianne Sand Wallins förslag mot varandra
och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag
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Dnr KS 2021/107

Förstudie samordnad varudistribution - kostnads-/nyttoanalys för
införande i Dalslandskommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda,
Mellerud, Åmål
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
I januari 2019 startade projektet Fossilfri Gränsregion 2030 som drivs av Fyrbodals
kommunalförbund. Projektets mål är att Fyrbodal ska vara fossiloberoende avseende
transporter innan 2030. Fyrbodals kommunalförbund inledde efter intresse från
medlemskommunerna ett samarbete med Nationellt Centrum för kommunal samordnad
varudistribution och fick då uppdraget att samordna berörda tjänstepersoner från
Dalslandskommunerna och starta en process för att undersöka potentialen för en gemensam
samlastningscentral i Dalsland.
Utifrån val av affärsmodeller kan det krävas investeringar som med fördel kan genomföras i
samarbete med övriga Dalslandskommuner. Bedömningen är att den stora skillnaden vid
affärsmodellen samordnad varudistribution jämfört med fri leverans är att ansvar för
terminalhantering och transporter till mottagande enheter, överförs från varuleverantören till
kommunen (varuägaren). En rapport har tagits fram med hjälp av en rapportmall utarbetad av
Nationellt centrum med fokus på de val som Dalslandskommunerna står inför vid en övergång
från affärsmodellen fri leverans till en affärsmodell baserad på samordnad varudistribution.
På direktionens för Dalslands miljö- och energiförbund möte den 26 november 2020, § 43,
presenterades projektet och man beslutade att ta upp frågan för en fördjupad diskussion vid
direktionsmöte den 15 april 2021.
Beslutsunderlag
• Förstudie samordnad varudistribution – Dalslandskommunerna
• Dalslands miljö- och energiförbunds beslut 2020-11-26, § 43.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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Dnr KS 2021/113

Hållbar platsutveckling i Dals Rostock, ansökan och kommunal
medfinansiering
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. ge kommunchefen i uppdrag att upprätta en ansökan om stöd för ”Organisering av hållbar
platsutveckling” i enlighet med förd diskussion med Västra Götalandsregionen.
2. ställa sig positiv till medfinansiering med 50 tkr.
3. finansiering sker inom kommunstyrelsens förfogandeanslag.
Sammanfattning av ärendet
Föreningslivet i Dals Rostock har uttryckt intresse om att kommunen söker Västra Götalandsregionens stöd för ”Organisering av hållbar platsutveckling”. Detta skulle ge möjlighet till att,
tillsammans med föreningarna, utveckla besöksnäringen på orten samt att göra det mer
attraktivt för de boende.
Sista ansökningsdag till Västra Götalandsregionen är 15 mars 2021.
Beslutsunderlag
• Länk till VGR bidrag: https://www.vgregion.se/hallbaraplatser22
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse
• Arbetsutskottets beslut 2021-03-09, § 67.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C) och Michael Melby (S): Bifall till arbetsutskottets förslag
enligt följande:
Kommunstyrelsen beslutar att
1. ge kommunchefen i uppdrag att upprätta en ansökan om stöd för ”Organisering av hållbar
platsutveckling” i enlighet med förd diskussion med Västra Götalandsregionen.
2. ställa sig positiv till medfinansiering med 50 tkr.
3. finansiering sker inom kommunstyrelsens förfogandeanslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas till
Kommunchefen
Samhällsbyggnadschefen
Tillväxtchefen
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen
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Dnr KS 2021/68

Feriearbete för ungdomar - äskande om medel för 2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. bevilja kultur- och utbildningsnämnden tilläggsanslag med 150 tkr för utökning av antalet
feriearbetsplatser till 45 platser under förutsättning denna utökning genomförs 2021.
Medel tillförs nämnden efter redovisning antalet feriearbetare. Anslaget finansieras av
kommunstyrelsens förfogande anslag.
2. avslå kultur- och utbildningsnämndens begäran om tilläggsanslag för höjd ersättning till
70 kronor per timma.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsmarknadsenheten (AME) ansvarar för och arbetar med att ge årskurs 9 på högstadiet
möjlighet till 3 veckors feriesommarjobb. AME ser att detta har en stor betydelse för de
ungdomar som kanske inte har egna kontakter för att hitta ett sommarjobb och detta bidrar då
också till att delvis underlätta en bättre social situation för flera ungdomar. Ju fler ungdomar
som arbetar på sommaren ger också ett lugnare och tryggare samhälle. AME ser behov av att
även ge gymnasieelever på årskurs 1 möjligheten att söka kommunala feriesommarjobb samt
att ersättningen för feriearbete höjs.
De senaste två åren har kommunen kunnat erbjuda alla sökande i årskurs 9 ett feriearbete
(31 platser 2020). Detta var även möjligt under pågående pandemi 2020 då vi tappade ca 15
platser inom äldrevården och förskolorna. AME ser därför en möjlighet att 2021 erbjuda cirka 45
platser. AME ser också behov av att höja ersättningen från 60:-/tim till 70:-/tim. Lönenivån har
varit oförändrad de senaste fem åren.
Kultur- och utbildningsförvaltningens arbetsmarknadsenhet behöver därför tillföras 200 tkr i
extra stöd för innevarande budgetår.
Kultur och utbildningsnämnden beslutade den 27 januari 2021, § 7, att föreslå kommunstyrelsen att grundskoleelever i årskurs 9 och gymnasieelever i årskurs 1 ges möjlighet till tre
veckors feriearbete samt att ersättningen höjs till 70 kronor per timme.
Kommunstyrelsens förvaltning har jämfört ersättningar för feriearbete i årskurs 9 med fyra
andra kommuner. För ingen av dessa kommuner var ersättningen högre än 60 kronor per
timma för årskurs 9. Ansökan om tilläggsanslag för höjning av ersättning till 70 kronor per
föreslås därför avslås.
Det är positivt att erbjuda fler ungdomar feriearbete men med rådande pandemi och försening
av vaccination är det i dagsläget osäkert vilka rekommendationer som gäller till sommaren. Ett
tilläggsanslag på 150 tkr föreslås beviljas till utbildningsnämnden under förutsättning att antalet
platser utökas till 45 st. Medel föreslås tilldelas nämnd efter redovisning av antalet
feriearbetare.
Beslutsunderlag
• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2021-01-27, § 7, med tjänsteskrivelse.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
• Arbetsutskottets beslut 2021-02-09, § 47.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen beslutar att
1. bevilja kultur- och utbildningsnämnden tilläggsanslag med 150 tkr för utökning av antalet
feriearbetsplatser till 45 platser under förutsättning denna utökning genomförs 2021.
Medel tillförs nämnden efter redovisning antalet feriearbetare. Anslaget finansieras av
kommunstyrelsens förfogande anslag.
2. avslå kultur- och utbildningsnämndens begäran om tilläggsanslag för höjd ersättning till
70 kronor per timma.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas till
Kultur- och utbildningsnämnden
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen
Ekonom kultur- och utbildningsförvaltningen
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Dnr KS 2021/13

Förvaltningsbokslut för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
2020
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner rapporten.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna samhällsbyggnadsförvaltningens slutredovisning av
investeringsprojekt och avslutar ärendena.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett bokslut
för 2020. I rapporten presenteras ekonomiskt utfall för året, investeringsuppföljning samt
uppföljning av nämndens mål.
Total redovisas ett överskott för Kommunstyrelsen med 5,3 mkr, varav kommunstyrelseförvaltning 4,7 mkr och samhällbyggnadsförvaltningen 0,5 mkr. Affärsverksamheten redovisar
ett underskott med 2,0 mkr. Affärsverksamhetens resultat redovisas som en fordran respektive
skuld till respektive taxekollektiv i bokslutet och påverkar inte resultatet.
Av kommunstyrelsen 12 nämndsmål bedöms tre uppnås helt, sex delvis och tre nås inte alls.
Covid -19 har medfört att aktiviteter för att nå målen inte kunnat genomföras i år.
Rapporten innehåller även kommunfullmäktiges, revisionens, överförmyndarens och
valnämndens rapporter, Kommunfullmäktige redovisar ett underskott på -0,2 mkr och
överförmyndaren ett överskott på 0,1 mkr.
Beslutsunderlag
• Bokslutsrapport 2020 för Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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Dnr KS 2021/12

Årsredovisning/bokslut för koncernen Melleruds kommun 2020
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. föreslå kommunfullmäktige att godkänna bokslut och årsredovisning för 2020.
2. föreslå kommunfullmäktige att överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktiges
revisorer.
3. föreslå kommunfullmäktige att för 2021 avsätta 2,4 mkr till resultatutjämningsreserven.
Reserven uppgår därefter till 26,1 mkr
4. föreslå kommunfullmäktige att nämndernas över- respektive underskott inte överförs till
2021.
5. föreslå kommunfullmäktige att Kulturbrukets överskott från tidigare år överförs till 2021 med
471 tkr. Finansiering sker genom att budgeten för skatteintäkter och utjämningsbidrag ökas
med motsvarande belopp.
Sammanfattning av ärendet
Årsredovisningen för Melleruds Kommun 2020 uppvisar ett positivt resultat på 16,4 mkr och
tillsammans med bolagen redovisas ett koncernen redovisas ett överskott på 22 ,2 mkr.
Resultatet innebär att balanskravet uppnås.
Kommunens motsvarar 2,5 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Kommunens
nettoinvesteringar uppgick till 94,2 mkr, vilket var 73,6 mkr lägre än budget.
Melleruds kommun uppfyller kravet på god ekonomisk hushållning. Två av fyra finansiella mål
nås. I budgeten för 2020 beslutade fullmäktige, på grund av den höga investeringsnivån,
undantag för måluppfyllelse för två av de finansiella målen. Vilket innebär att för 2020 krävs att
två av fyra finansiella mål ska nås för att uppnå god ekonomisk hushållning. Av
kommunfullmäktiges 13 mål är nio (70 %) helt uppfyllda, två (15 %) delvis uppfyllda och två
(15 %) uppfylldes inte.
Sedan 2013 är det möjligt för kommuner att tillämpa resultatutjämningsreserv för att under
vissa förutsättningar föra medel mellan olika år. Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer,
2013-09-25 § 72, kan en reservering till RUR göras med högst det belopp som motsvarar det
lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar, som överstiger 1 % av skatteintäkter samt statsbidrag och utjämning.
Kommunfullmäktige har även beslutat om att resultatutjämningsreserven inte ska överstiga 4 %
av intäkter från skatter och utjämningsbidrag. Den maximala avsättningen enligt fullmäktiges
regler är för närvarande 26,1 mkr, vilket motsvarar 4% av 2020 års intäkter från skatter och
bidrag. En avsättning till resultatutjämningsreserven görs med 2,4 mkr och resultatutjämningsreserven uppgår därefter till 26,1 mkr. Det finns ingen likvid fond som innehåller RUR, vid en
eventuell disposition så får det ske utifrån de finansiella förutsättningar som råder vid det
tillfället - en utökning av låneskulden är ett sätt, förutsatt att det finns utrymme inom det
finansiella målet.
Enligt arbetsordning för Kulturbruket på Dal § 15 ska styrelsens föra med sig resultat till
nästkommande år. Kulturbruket redovisade ett överskott för 2019 men något beslut om
överföring fattades inte. Kulturbrukets överskott för 2019 och 2020 uppgår till 471 tkr och
föreslås därför föras över till 2021 och föreslås finansieras genom att höja budgeten för
statsbidrag och utjämning.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-03-10
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Beslutsunderlag
• Årsredovisning 2020
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
• Arbetsutskottets beslut 2021-03-09, § 60.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. föreslå kommunfullmäktige att godkänna bokslut och årsredovisning för 2020.
2. föreslå kommunfullmäktige att överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktiges
revisorer.
3. föreslå kommunfullmäktige att för 2021 avsätta 2,4 mkr till resultatutjämningsreserven.
Reserven uppgår därefter till 26,1 mkr
4. föreslå kommunfullmäktige att nämndernas över- respektive underskott inte överförs till
2021.
5. föreslå kommunfullmäktige att Kulturbrukets överskott från tidigare år överförs till 2021 med
471 tkr. Finansiering sker genom att budgeten för skatteintäkter och utjämningsbidrag ökas
med motsvarande belopp.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN
Kommunstyrelsen

§ 41

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-03-10
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Dnr KS 2021/115

Lönerevision 2021 - tilläggsanslag
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. bevilja ytterligare medel till årets löneökningar motsvarande 4 miljoner kronor för full
täckning av lönekostnader utifrån centrala avtal.

2. finansiering sker genom att höja budget för skatteintäkter.
Sammanfattning
Beslut om budget för löneökningar 2021 resulterade i att den totala budgeten för löneökningar
sänktes från tidigare års nivåer på totalt 2,5% till 2,0%. I samband med avtalsrörelsen
föregående år, som slutfördes först i slutet av året, kunde konstateras att utfallet av denna
avtalsrörelse blev drygt 2,2% för Melleruds del. Då det också i våra avtal exempelvis finns
stipulerat att vi årligen ska tillföra extramedel till vårdförbundets medlemmar utifrån att särskild
yrkesskicklighet ska premieras liksom att det finns anledning att se över vissa lönelägen utifrån
”behålla-perspektiv” liksom justeringar av bedömda felaktiga lönesättningar så begärs medel för
att kunna täcka upp för skillnaden mellan budgeterade medel och faktiskt utfall utifrån avtal
etc. En kontrollberäkning av avsatta medel gentemot lönesummor visar att avsatta medel för
löneökningar är något lägre än 2% i budgeten.
Mot bakgrund av ovanstående finns behov av ytterligare medel för att täcka upp differensen
mellan budgeterade medel och faktiskt utfall utifrån avtal. Därför föreslås att ytterligare medel
utöver de tidigare beslutade tillförs central lönepott för full täckning av årets löneökningar enligt
avtal. Efter avslutat lönerevision fördelas denna pott ut till nämnderna utifrån utfall.
Anslaget föreslås därför finansieras genom att höja budgeten för skatteintäkter 2021. Budgeten
för årets skatteintäkter grundas på ett invånarantal 1 november 2020 med 9 210 invånare.
Antal invånare 1 november 2020 var 9 294 vilket innebär ökade skatteintäkter för 2021 med
nästan 6 mkr.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
• Arbetsutskottets beslut 2021-03-09, § 61.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att
1. bevilja ytterligare medel till årets löneökningar motsvarande 4 miljoner kronor för full
täckning av lönekostnader utifrån centrala avtal.

2. finansiering sker genom att höja budget för skatteintäkter.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-03-10

§ 42

Aktuella arbetsmiljöfrågor
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ledamöter, kommunchefen och HR-chefen redovisar och diskuterar
aktuella arbetsmiljöfrågor.
Beslutsunderlag
• Årlig redovisning det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2021/74

Svar på samrådsremiss – Bostadsförsörjningsprogram för Dals Eds
kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen i Melleruds kommun beslutar att svara på Dals-Eds kommuns remissförfrågan
enligt bifogat remissyttrande.
Sammanfattning av ärendet
Enligt Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska kommunfullmäktige
inom respektive kommun anta riktlinjer för bostadsförsörjningen minst en gång per
mandatperiod. Uppgifterna ska särskilt grunda sig på en analys av den demografiska
utvecklingen, efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och
marknadsförutsättningar.
Dals-Eds kommun har nu tagit fram en samrådsversion av ett nytt bostadsförsörjningsprogram
med en programperiod för åren 2021-2023. Bostadsförsörjningsprogrammet utgår från
kommunens vision och utvecklingsplan.
Samråd av förslaget pågår fram till den 1 april 2021 och ger länsstyrelsen, angränsande
kommuner och näringslivet möjlighet att inkomma med synpunkter.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Sammanträdesprotokoll Dals-Eds kommun (KS §3/210203)
Bostadsförsörjningsprogram för Dals-Eds kommun 2021-2023 (samrådsversion)
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till yttrande.
Arbetsutskottets beslut 2021-03-09, § 64.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen i Melleruds kommun beslutar att svara på Dals-Eds kommuns remissförfrågan
enligt bifogat remissyttrande.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas till
Dals Eds kommun

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2021/99

Svar på remiss - Trafikverkets revidering av riksintressen för
kommunikationer
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att instämma med länsstyrelsens preliminära bedömning och inte
avge något eget remissyttrande.
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen har fått Trafikverkets reviderade och till viss del förändrade utpekanden av
riksintresse för kommunikationer på remiss. Länsstyrelsen väljer härmed att samråda med
kommunerna i Västra Götalands län för insamlande av kompletterande synpunkter.
Länsstyrelsen önskar eventuella synpunkter senast den 1 april.
För Melleruds del sker inga förändringar i denna revidering. E45 och järnvägen med tillhörande
station kvarstår som riksintresseanläggningar.
Beslutsunderlag
• Riksintresse kommunikationer Västra Götalands län – insamlande av synpunkter på
Trafikverkets underlag
• Generella funktionsbeskrivningar
• Riksintressen för kommunikationer, förteckning över förändringar per län
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
• Arbetsutskottets beslut 2021-03-09, § 65.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen beslutar att instämma med länsstyrelsens preliminära bedömning och inte
avge något eget remissyttrande.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen Västra Götaland

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2015/53

Svar på remiss – Detaljplan för Sapphults verksamhetsområde
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att svara på Byggnadsnämndens granskningsremiss enligt bifogat
granskningsyttrande.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget på ny detaljplan för Sapphult
verksamhetsområde i Melleruds kommun. Detaljplanen är utställd på granskning fram till den
15 mars 2021.
Syftet med den nya detaljplanen är bland annat att anpassa markanvändningen efter vad som
efterfrågas idag av näringslivet. Efterfrågan på planlagd industrimark är idag låg och den nya
detaljplanen kommer istället inrymma mark för främst verksamheter, detaljhandel och kontor.
Vidare ligger planområdet invid Europaväg 45 (E45) som är ett attraktivt och mycket strategiskt
läge och oavsett om vägens sträckning i framtiden kommer bestå eller förläggas väster om
tätorten kommer Sapphult kunna bestå och utvecklas. Med närheten till E45 kommer också en
del risker att ta hänsyn till, så som farligt gods och erforderliga bensinstationer. För att dessa
risker ska kunna hanteras på ett bra och säkert sätt behövs en ny detaljplan som utformas och
beaktar riskerna så att en god bebyggelse och hållbar utveckling av området kan uppnås och
säkerställas.
Då planförslaget har förändrats sedan första granskningen ställs förslaget ut på nytt i en ny
granskning.
Förslaget till detaljplan är i enlighet med kommunens översiktsplan.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Granskningshandlingar – Förslag på ny detaljplan för Sapphult verksamhetsområde
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Förslag till yttrande.
Arbetsutskottets beslut 2021-03-09, § 66.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C) och Daniel Jensen (KD): Bifall till arbetsutskottets förslag
enligt följande:
Kommunstyrelsen beslutar att svara på Byggnadsnämndens granskningsremiss enligt bifogat
granskningsyttrande.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2020/687

Planprioriteringar 2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet med hänvisning till pågående arbete med
framtagande av ny översiktsplan för Melleruds kommun.
Sammanfattning av ärendet
Planprioriteringsprogrammet är ett strategiskt planeringsdokument som anger hur kommunens
samhällsplanerande resurser ska användas under kommande år. Planprioriteringen tas upp
årligen eller vid behov, för fastställande i kommunstyrelsen.
Planprioriteringsprogrammet anger förslag på vilka detaljplaner som kommunstyrelsen
lämpligen ska starta eller arbeta vidare med under kommande år
Arbetsutskottet beslutade den 23 februari 2021, § 51, att uppdra till tillväxtchefen att,
tillsammans med GIS- och kartingenjören, inarbeta gjorda förändringar i planprioriteringshandlingen enligt föreliggande förslag från den politiska majoriteten.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Förslag till Planprioritering 2021 med bilaga.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till prioritering från den politiska majoriteten.
Arbetsutskottets beslut 2021-02-23, § 51.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet
med hänvisning till pågående arbete med framtagande av ny översiktsplan för Melleruds
kommun.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
Tillväxtchefen
GIS- och kartingenjör

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2019/540

Slutredovisning av projekt Förbättrad turistservice i Sunnanå Hamn,
del 2
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner slutredovisningen av projekt Förbättrad turistservice i Sunnanå
Hamn, del 2 och avslutar ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Som ett led för att förbättra och utveckla området i och kring Sunnanå Hamn har det under
sommarsäsongerna 2018 och 2019 bedrivits turistinformation i del av Stenmagasinet.
Personalen i turistinformationen har förutom sedvanliga arbetsuppgifter i turistbyrå även
ansvarat för hantering av avgifter för ställplatser och gästhamnsplatser. Under 2019 har man
även ansvarat för administration och försäljning av ett mindre sortiment av dagligvaror.
Baserat på besöksstatistik samt resultat från enkäter genomförda under 2018 och 2019 ser vi
att fortsatt turistinformation i området är önskvärt. Besökare och medborgare som kommer till
hamnen uppskattar den personliga servicen. Möjlighet att informera om besöksmål, evenemang
och andra upplevelser ges, vilket bidrar till längre vistelser och/eller lust att återkomma till vår
kommun.
Fortsatt förbättrad turistservice i Sunnanå Hamn under sommarsäsongen 2020 genom:
• Grön-vit skyltad turistinformation som drivs i kommunens regi.
• Turistinformationen fungerar som hamnkontor.
Kommunstyrelsen beslutade den 3 december 2019, § 245, att
1. ge arbetsgruppen i uppdrag att under 2020 bedriva turistinformation i Stenmagasinet i
Sunnanå hamn.
2. tillskjuta maximalt 220 tkr.
3. finansiering sker inom konto för kommunstyrelsens förfogandeansvar.
4. lämna en slutredovisning när projektet är slutfört.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Kommunstyrelsens beslut 2019-12-03, § 245.
Slutredovisning.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2021-02-09, § 31.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen godkänner slutredovisningen av projekt Förbättrad turistservice i Sunnanå
Hamn, del 2 och avslutar ärendet.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2020/207

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2021/151

Fiber- och mobiltäckning i Melleruds kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen och beslutar att ge enhetschefen för Digital
service i uppdrag att ta fram en lägesbild vilka fastigheter/hushåll som har möjlighet till
fiberuppkoppling. Redovisning ska ske vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 april 2021.
Sammanfattning av ärendet
Enhetschefen för Digital service lämnar en aktuell lägesbild av fiber- och mobiltäckning i
Melleruds kommun.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Daniel Jensen (KD): Kommunstyrelsen beslutar att ge enhetschefen för Digital service i
uppdrag att ta fram en lägesbild vilka fastigheter/hushåll som har möjlighet till fiberuppkoppling.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslagen och finner att kommunstyrelsen bifaller dessa.
Beslutet skickas till
Enhetschefen för Digital service

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2021/110

Nominering av revisor för Småkoms förening
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen i Melleruds kommun nominerar Eva Pärsson (M) till revisor för SmåKoms
förening.
Sammanfattning av ärendet
Småkoms valberedningen önskar nomineringar till årsstämman den 21 april 2021.
Följande val ska göras under stämman (inom parentes nuvarande):
• Val av ordförande för 1 år (Peter Lindroth, Karlsborg)
• Val styrelseledamöter – tre för 2 år (Ingrid Hugosson, Uppvidinge, Kristine Hästmark,
Gnosjö och Yoomi Renström, Ovanåker)
• Val av revisorer – en för 2 år, en för 1 år (Eva Pärsson, Mellerud och Per-Arne Larsson,
Boxholm)
• Val av revisorssuppleanter – en för 2 år, en för 1 år (Birgit Sturesson, Grums och Georg
Forsberg, Kil)
• Val av fyra representanter till valberedningen – två för 2 år, två för 1 år (Kent Hansson,
Grästorp, Anders Ljung, Kinda, Birgit Sturesson, Grums och Lotta Åman, Arvidsjaur)
Sista dag för nomineringar är 12 mars 2021.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen i Melleruds kommun nominerar
Eva Pärsson (M) till revisor för SmåKoms förening.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas till
Småkoms valberedning

Justerandes sign
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§ 51

Redovisning av delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit viss beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande och
tjänstemän enligt gällande delegeringsregler. Besluten ska anmälas till 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 5 Visstidsanställningar
5.4 Övrig personal (över sex månader)

§ 1/2021

D - SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
D 18 Samhällsbyggnadsförvaltningens taxe- och bidragsärenden
18.4 Bostadsanpassningsbidrag
§ 12/2020 och 1/2021
H - MEDBORGARKONTORET
H 24 Färdtjänstärenden
24.1 Färdtjänst (Lagen om färdtjänst,
SFS 1997:736)

§ 1/2021

H 25 Lotteriärenden
25.1 Lotteriärenden

§ 1/2021

H 27 Parkeringstillstånd
27.1 Parkeringstillstånd

§ 28-30/2020 och 11-12/2021

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 52

Anmälan
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Varje månad anmäler Kommunstyrelseförvaltningen handlingar som inkommit och
bedöms relevanta för kommunstyrelsen att få kännedom om.
• Byggnadsnämnden beslutade den 27 januari 2021, § 5, att bevilja strandskyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för
nybyggnad av maskinhall på fastigheten Ränsliden 1:13. Dnr 2020.299.
• Byggnadsnämnden beslutade den 27 januari 2021, § 6, att bevilja förnyad
strandskyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för utökad verksamhet av turist- och jordbruksanläggning på fastigheten
Svankila 1:10. Dnr 2020.369.
• Byggnadsnämnden beslutade den 27 januari 2021, § 7, att bevilja strandskyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för
tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Bolstads-Bodane 1:5. Dnr 2020.372.
• Byggnadsnämnden beslutade den 27 januari 2021, § 8, att bevilja strandskyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för
tillbyggnad av kyrkstuga på fastigheten Skållerud 1:21. Dnr 2021.1.
• Finansiell rapport per 2021-01-31. Dnr KS 2021/90.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerandes sign
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§ 53

Aktuella frågor
Kommunstyrelsens beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor:
• Mastpolicy
Jörgen Eriksson (KIM) lyfter frågor kring behov av tillämpning av nu gällande mastpolicy
för Melleruds kommun.
• Redovisning lagstadgad verksamhet
Ulf Rexefjord (SD) efterfrågar kommunstyrelsens redovisning utifrån ledamotsinitiativ
angående uppdrag inför budget 2022 om kartläggning/redovisning av samtliga medel till
verksamhet som inte är lagstadgad och samtliga medel till verksamhet som är utöver
lagstadgat minimikrav. Kommunchefen och ordförande informerar om ekonomienhetens
pågående arbete.
• Dalslands Turist AB bolagsstämma
Thomas Hagman (S) företräder Melleruds kommun vid bolagsstämman 11 mars 2021.
• Lokala Brottsförebyggande Rådet
Ordförande kommer att delta i möte med lokalt BRÅ den 12 mars 2021.
• Folkhälsoforum
Folkhälsoforum genomförs den 12 mars 2021.
• Naturbruk Västra Götalandsregionen
Ordföranden kommer att delta i politiskt Samråd Naturbruk VGR den 16 mars 2021
• Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds ägarsamråd
Ordförande och kommunchefen kommer att delta vid NÄRF ägarsamråd den 23 mars 2021.
Ett förberedande möte hålls den 18 mars 2021.
• Fyrbodals kommunalförbund direktionsmöte
Ordförande och 2:e vice ordförande kommer att delta vid direktionsmötet den 25 mars 2021.
• Earth Hour 2021
Kommunchefen informerar om planerat ljusarrangemang den 27 mars 2021.
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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§ 54

Rapporter
Kommunstyrelsens beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m:
• Skålleruds fiberförening
Daniel Jensen (KD) rapporterar från Skålleruds fiberförenings styrelsemöte den
15 februari 2021.
• Möte med polisen
Ordföranden rapporterar från möte med polisområdeschefen Fyrbodal och Östra Fyrbodal
den 12 februari 2021.
• Fyrbodals kommunalförbund direktionsmöte
Ordföranden och 2:e vice ordföranden rapporterar från möte med direktionen för Fyrbodal
kommunalförbund den 18 februari 2021.
• Presidiemöte med Melleruds Bostäder
Ordföranden rapporterar från presidiemöte med Mellbo den 25 februari 2021.
• Naturbruk Väst AB
Ordföranden rapporterar från styrelsemöte med Naturbruk Väst AB den 4 mars 2021.
• Hållbar mobilitet på landsbygd
Ordföranden rapporterar från deltagande i slutkonferensen Hållbar mobilitet på landsbygd
den 5 mars 2021.
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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