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Tid och plats Onsdagen den 27 november 2019, klockan 18.00 – 18.55,  
i Tingshuset i Mellerud 

 
Beslutande  
Ledamöter Enligt närvarolista 
 
 
 
 
Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista 
 

 
Övriga närvarande 
Tjänstepersoner Ingrid Engqvist, sekreterare    

Dan Gunnardo, förbundschef § 148 
 
 
 
  

  
 

Övriga  
 
 
 
 
 
 

Utses att justera  
Justerare Lars Nilsson (S) och Lisbeth Berglöv (KD) 
Ersättare Tony Andersson (SD) och Helena Hultman (C) 
 
Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 29 november 2019, klockan 08.00 

 
Justerade paragrafer  § 148 - 163 
 
Underskrifter Sekreterare ..............................................................................................  
  Ingrid Engqvist 
 Ordförande .............................................................................................................................................. 
  Roland Björndahl  

 Justerande .............................................................................................................................................. 
 Lars Nilsson                           Lisbeth Berglöv   

 
 ANSLAG/BEVIS   

Protokollet är justerat.  Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum 2019-11-27 

 
Datum då anslaget sätts upp 2019-11-29  
  
Datum då anslaget tas ned 2019-12-23 
  
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 
Underskrift ........................................................................................................ 
 Ingrid Engqvist 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Närvarolista 
 
Ledamöter Parti Närvarande Tjänstgörande ersättare Närvarande 

Kent Bohlin (S) Ja   

Peter Ljungdahl (C) Ja   

Ulf Rexefjord (SD) Ja   

Ludwig Mossberg (M) Ja   

Marianne Sand Wallin (S) Ja   

Morgan E Andersson (C) Ja   

Reine Hassel (SD) Ja   

Jörgen Eriksson (KIM) Ja   

Thomas Hagman (S) Ja   

Eva Pärsson (M) Ja   

Daniel Jensen (KD) Ja   

Karin Nodin (C) Ja   

Berny Dahlberg (SD) Ja   

Christine Andersson (S) Ja   

Michael Melby (S) Ja   

Pål Magnussen (V) Ja   

Roland Björndahl (M) Ja   

Christina Andersson (C) Ja   

Martin Andersson (SD) Ja   

Anita Augustsson (KIM) Ja   

Florence Jonasson (S) Ja   

Tony Johansson (MP) Nej -----  

Anette Levin (L) Ja   

Karolina Hultman Wessman  (C) Nej Anna Sanengen  Ja § 148-158, 160 - 163 

Liselott Hassel (SD) Ja   

Lars Nilsson (S) Ja   

Patrik Tellander (M) Nej Sven Eriksson Ja 

Lisbeth Berglöv (KD) Ja   

Eva Larsson (S) Nej Olof Sand Ja 

Martin Eriksson (C) Nej Helena Hultman Ja 

Tony Andersson (SD) Ja   
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Innehållsförteckning 
 

§ 148  Information om Dalslands miljö- och energiförbunds verksamhet 4 

§ 149  Revisionsrapporten Granskning av handläggning och beredning av motioner och 
medborgarförslag 

5 

§ 150  Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud - delårsbokslut januari - augusti 2019  7 

§ 151  Intern kontroll 2019, rapport 2 8 
§ 152  Svar på motion om att bygga ut Sparbanksalongen på Kulturbruket på Dal  9 

§ 153  Svar på motion om att öka säkerheten för tågresenärer på stationsområdet i Mellerud 10 

§ 154  Riktlinjer för kommunal sponsring i Melleruds kommun 11 
§ 155  Taxor och avgifter för kommunstyrelsens verksamhet 2020 12 

§ 156  Taxor och avgifter för byggnadsnämndens verksamhet 2020 13 
§ 157  Taxor och avgifter för kultur- och utbildningsnämndens verksamhet 2020 14 

§ 158  Taxor och avgifter för socialnämndens verksamhet 2020 15 
§ 159  Dalslands miljö- och energinämnds taxor 2020 16 

§ 160  Sammanträdesplan 2020 för kommunfullmäktige 17 

§ 161  Kompletteringsval av ny revisor i Dalslands miljö- och energiförbund 18 
§ 162  Nytillkomna medborgarförslag 19 

§ 163  Anmälan om inkomna ärenden 20 
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§ 148 
 
Information om Dalslands miljö- och energiförbunds verksamhet  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Dalslands miljö- och energiförbund är en samarbetsorganisation inom miljö- och energiområdet 
för de fyra kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud. Förbundet har sitt 
juridiska säte i Mellerud. Den politiska organisationen utgörs av en förbundsdirektion och en 
miljö- och energinämnd. Förbundsdirektionen består av åtta ledamöter och åtta ersättare. 
Vardera kommunen utser två ledamöter samt två ersättare. Förbundsdirektionen har det 
övergripande ansvaret för inriktningen av det miljö- och energistrategiska arbetet. 

Miljö- och energinämnden består av åtta ledamöter och åtta ersättare. Dessa utses av Dalslands 
miljö- och energiförbunds direktion. Miljö- och energinämnden är en myndighetsnämnd med 
ansvar för att lagstiftningen inom framförallt miljö- och livsmedelsområdet efterlevs. Nämnden 
har också ett operativt ansvar för det miljö- och energistrategiska arbetet.  

Tjänstemannaorganisationen består av ett miljö- och energikontor som leds av förbundschefen. 

Förbundet har följande ändamål: 

• Ansvara för den myndighetsutövning genom prövning och tillsyn som ankommer på 
medlemskommunerna enligt miljö- och livsmedelslagstiftningen samt övrig lagstiftning med 
anknytning till verksamhetsområdet. 

• Initiera och samordna det miljö- och energistrategiska arbetet i medlemskommunerna och i 
förbundet. 

• Utföra energi- och klimatrådgivning utifrån tilldelade statsbidrag. 

• Fullgöra kommunernas åtaganden när det gäller kalkning av sjöar och vattendrag samt 
medverka i det lokala och regionala miljöövervakningsarbetet. 

• Vara en resurs i medlemskommunernas krisberedskap. 

• Bistå medlemskommunerna med underlag för besvarande av remisser, svara för information 
inom verksamhetsområdet samt bistå med expertkunskap inom verksamhetsområdet. 

• Kunna vara ägare till kommungemensamma administrativa system med syfte att 
effektivisera de kommunala verksamheterna. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
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§ 149 Dnr KS 2019/439 
 
Svar på revisionsrapporten Granskning av handläggning och 
beredning av motioner och medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Melleruds kommun har PwC genomfört en 
granskning av kommunens handläggning och beredning av motioner och medborgarförslag. 
Syftet med granskningen är att bedöma om kommun-styrelsen och nämnderna har en 
ändamålsenlig motions- och medborgarförslags-beredning. 

Utifrån granskningen är revisionens sammanfattade bedömning att kommunstyrelsen och 
nämnderna endast i begränsad omfattning har en ändamålsenlig motions- och 
medborgarförslagsberedning. 
Utifrån granskningens resultat rekommenderar kommunens revisorer att kommunstyrelsen och 
nämnderna: 

• Tar fram riktlinjer kring beredningsprocessen för såväl motioner som medborgarförslag. 
Syftet riktlinjerna är att säkerställa en rättssäker och effektiv handläggning av motioner och 
medborgarförslag för att trygga den demokratiska processen. Riktlinjerna ska tillgodo se att 
inkomna motioner utreds och i den mån det är möjligt beslutas inom ett år. 

• Inför en allomfattande rutin för påminnelse om slutdatum som gäller hela kommunen. 

• Varje år redovisa de motioner och de medborgarförslag som inte har beretts färdigt, för 
fullmäktige. 

Kommunens revisorer behandlade revisionsrapporten vid sammanträdet den 29 augusti 2019 
och beslutade att skicka rapporten till kommunstyrelsen och nämnderna med begäran om ett 
samlat svar från kommunstyrelsen över vidtagna åtgärder med anledning av granskningen 
senast den den 30 november 2019.  
Kommunstyrelsen beslutade den 13 november 2019, § 216, att lämna följande svar på 
revisionsrapporten Granskning av handläggning och beredning av motion och 
medborgarförslag: 
1. Förslag till riktlinjer kring beredningsprocessen för såväl motioner som medborgarförslag  

har arbetats fram och kommer att lämnas över till kommunstyrelsen för fastställande. 
2. Genom att se till att bevakningsfunktionen i diariesystemet används på rätt sätt och  

fullt ut kan automatiska aviseringsmeddelanden gå ut till ansvarig handläggare som en 
påminnelse om slutdatum. 

3. I enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning, § 30, redovisas de motioner som inte  
har beretts färdigt två gånger varje år (på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och 
oktober). När det gäller medborgarförslag redovisas de som inte beretts färdigt av 
kommunstyrelsen/nämnderna också två gånger varje år (april och oktober). Vid samma 
tillfällen redovisas också besvarade medborgarförslag. Detta i enlighet med § 31 i 
arbetsordningen. 
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Beslutsunderlag 
• Missiv med revisionsrapport.  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2019-10-15, § 317.  
• Kommunstyrelsens beslut 2019-11-13, § 216. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
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§ 150 Dnr KS 2019/477 
 
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud - delårsbokslut januari - 
augusti 2019  
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud delårsbokslut för 
januari-augusti 2019. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud har den 12 september 2019  
beslutat att överlämna delårsbokslut januari-augusti 2019 till huvudmännen. 

Delårsbokslutet för förbundet visar på ett positivt resultat på 903 tkr att jämföra 
med det budgeterade negativa resultatet på 1 105 tkr för helåret 2019. 
 
Beslutsunderlag 

• Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud delårsbokslut januari-augusti 2019. 
• Samordningsförbundets protokoll 2019-09-12, § 70.  
• Arbetsutskottets beslut 2019-10-15, § 301.  
• Kommunstyrelsens beslut 2019-11-13, § 221. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige godkänner Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud delårsbokslut för 
januari-augusti 2019. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud 
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§ 151 Dnr KS 2019/ 
 
Intern kontroll 2019, rapport 2  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av intern kontroll rapport 2. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt 8 §, reglemente för intern kontroll (KF 5 740,2017-11-22) ska nämnden varje år anta en 
särskild planering för uppföljning av den interna kontrollen. 
Förvaltningen och presidiet har arbetat enligt gällande styrdokument för att ta fram underlag till 
förslag för intern kontrollplan 2019. Under året ska styrelsen följa upp förvaltningarnas arbete 
med den interna kontrollplanen enligt §§ 7 och 9. 

Styrelsen har också det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll 
enligt § 2 i reglementet. I detta ligger bland annat att styrelsen ska utvärdera kommunens 
system för intern kontroll samt att informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de 
kommunala företagen och kommunalförbunden enligt 11 §. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningen, intern kontroll 2019, rapport 2 
• Samhällsbyggnadsförvaltningen, intern kontroll 2019, rapport 2 
• Plan- och byggkontoret intern kontroll 2019, rapport 2 
• Byggnadsnämndens beslut 2019-09-25, § 111 
• Socialförvaltningen intern kontroll 2019, rapport 2 
• Socialnämndens beslut 2019-09-16, § 176. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2019-10-15, § 299. 
• Kultur- och utbildningsförvaltningen intern kontroll 2019, rapport 2 
• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2019-10-30, § 107.  
• Arbetsutskottets beslut 2019-11-12, § 339.  
• Kommunstyrelsens beslut 2019-11-13, § 227. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av intern kontroll rapport 2. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder 
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§ 152 Dnr KS 2018/47 
 
Svar på motion om att bygga ut Sparbanksalongen på Kulturbruket  
på Dal 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen som besvarad genom den beredning och 
genomlysning av ärendet som skett. Med hänsyn till kommunens ekonomi kan en investering i 
nuläget inte genomföras. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Daniel Jensen (KD) föreslog i en motion den 22 januari 2018 att kommun-fullmäktige beslutar 
att utreda om möjligheten att öka antalet sittplatser i Sparbanksalongen på Kulturbruket på Dal 
och att en en kostnadsberäkning ingår 
i utredningen. 
Arbetsutskottet beslutade den 6 februari 2018, § 45, att ge kommunchefen i uppdrag att utreda 
motionen och lämna förslag till svar. En delredovisning av uppdraget skulle ske vid 
arbetsutskottets sammanträde den 19 juni 2018. 

Arbetsutskottet beslutade den 11 juni 2019, § 195, att återremittera ärendet och ge 
enhetschefen för fjärrvärme/fastighet i uppdrag att ta in Kulturbruket på Dals styrelses 
synpunkter.  

Arbetsutskottet beslutade den 13 augusti 2019, § 237, att återremittera ärendet i avvaktan på 
Kulturbruket på Dals styrelses synpunkter som kommer att lämnas i början av september 2019. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion. 
• Förslag till svar på motionen. 
• Kulturbruket på Dal – styrelseprotokoll 2019-09-12, § 26. 
• Kompletterande frågor till/svar från kultursamordnaren.  
• Arbetsutskottets beslut 2019-10-15, § 310.  
• Kommunstyrelsens beslut 2019-11-13, § 225. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen som besvarad genom den beredning och 
genomlysning av ärendet som skett. Med hänsyn till kommunens ekonomi kan en investering i 
nuläget inte genomföras. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Motionären 
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§ 153 Dnr KS 2018/348 
 
Svar på motion om att öka säkerheten för tågresenärer på 
stationsområdet i Mellerud  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige anser motionen såsom besvarad med hänvisning till det arbete och den 
dialog som sker mellan Melleruds kommun och Trafikverket.  

Sammanfattning av ärendet 
Tony Johansson (MP) har lämnat in en motion om att öka säkerheten för tågresenärer på 
stationsområdet i Mellerud.  
Det pågår ett arbete och en dialog med Trafikverket om hur man tillsammans kan öka 
säkerheten för tågresenärer på stationsområdet i Mellerud. Direkt efter att olyckan hade 
inträffat i Mellerud startade Trafikverket en olycksutredning för att undersöka vad som hade 
hänt samt analysera eventuella brister i anläggningen.  
Parallellt med olycksutredningen har Trafikverket redan genomfört två åtgärder. Trafikverket 
har sänkt hastigheten till 40 km/h på förbipasserande tåg, samt att ytterligare varningsskyltar 
har satts upp vid plattformspassagen för att än mer uppmärksamma tågresenärerna.  
Samhällsbyggnadsförvaltning arbetar för närvarande med frågan och avlägger kontinuerliga 
rapporter till kommunstyrelsen.  

Motionens förslag anses vara under genomförande med hänvisning till det arbete och den 
dialog som sker mellan Melleruds kommun och Trafikverket. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion om att öka säkerheten för tågresenärer på stationsområdet i Mellerud. 
• Skrivelse till Trafikverket om åtgärdsbehov för att förebygga olyckor vid Melleruds 

järnvägsstation. 
• Svar från Trafikverket. 
• Kommunstyrelseförvaltningens förslag till motionssvar.  
• Arbetsutskottets beslut 2019-10-15, § 298.  
• Kommunstyrelsens beslut 2019-11-13, § 226. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige anser motionen såsom besvarad med hänvisning till det arbete och den 
dialog som sker mellan Melleruds kommun och Trafikverket.  
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Motionären 
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§ 154 Dnr KS 2018/742 
 
Riktlinjer för kommunal sponsring i Melleruds kommun 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige fastställer Riktlinjer för kommunal sponsring i Melleruds kommun enligt 
föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Det finns behov av övergripande vägledning vid behandling av ansökningar om kommunal 
sponsring eller sponsringsliknande bidrag från kommunen.  

Arbetsutskottet beslutade den 18 december 2018, § 477, att ge kommunchefen i uppdrag  
att ta fram ett förslag på riktlinjer för kommunal sponsring.  

Arbetsutskottet beslutade den 10 september 2019, § 263, att återremittera ärendet och ge 
kommunchefen i uppdrag att revidera riktlinjerna utifrån förd diskussion. Redovisning av 
uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 15 oktober 2019. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2018-12-18, § 477. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2019-09-10, § 263. 
• Förslag på riktlinjer för kommunal sponsring i Melleruds kommun. 
• Arbetsutskottets beslut 2019-10-15, § 318.  
• Kommunstyrelsens beslut 2019-11-13, § 214. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige fastställer Riktlinjer för kommunal sponsring i Melleruds kommun  
enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Kommunchefen 
KFS 
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§ 155 Dnr KS 2019/483 
 
Taxor och avgifter för kommunstyrelsens verksamhet 2020 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärende när det gäller följande taxor för 
kommunstyrelsens verksamhet 2020: 

• Utrustningar till föreningar: hörselslinga  - högt (100 kr/dygn) 

• Tomtmark, pris saknas för Örnudden och kvarteret Ugglan. 

• Företagstomter, övriga tomter - lågt (10 kr/kvm) 

• Arrende åkermark - lågt (1 500 kr/ha/år) 
 
Sammanfattning av ärendet 

Förslag till taxor och avgifter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde  
att gälla från och med 2020-01-01 föreligger. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag taxor och avgifter 2020 – Kommunstyrelseförvaltningen och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen.  

• Arbetsutskottets beslut 2019-10-15, § 315.  
• Kommunstyrelsens beslut 2019-11-13, § 229. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Daniel Jensen (KD): Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärende när det gäller 
följande taxor för kommunstyrelsens verksamhet 2020: 

• Utrustningar till föreningar: hörselslinga - högt (100 kr/dygn) 

• Tomtmark, pris saknas för Örnudden och kvarteret Ugglan. 

• Företagstomter, övriga tomter - lågt (10 kr/kvm) 

• Arrende åkermark - lågt (1 500 kr/ha/år) 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Kommunchefen 
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§ 156 Dnr KS 2019/483 
 
Taxor och avgifter för byggnadsnämndens verksamhet 2020 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom byggnadsnämndens verksamhetsområde 
för 2020 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Förslag till taxor och avgifter inom byggnadsnämndens verksamhetsområde att  
gälla från och med 2020-01-01 föreligger. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag taxor och avgifter 2020. 
• Byggnadsnämndens beslut 2019-09-25, § 128-129. 
• Arbetsutskottets beslut 2019-10-15, § 316.  
• Kommunstyrelsens beslut 2019-11-13, § 232. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom byggnadsnämndens verksamhetsområde 
för 2020 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Byggnadsnämnden 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 157 Dnr KS 2019/483 
 
Taxor och avgifter för kultur- och utbildningsnämndens verksamhet 
2020 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom kultur- och utbildningsnämnden 
verksamhetsområde för 2020 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förslag till taxor och avgifter inom kultur- och utbildningsnämnden verksamhetsområde att  
gälla från och med 2020-01-01 föreligger. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag taxor och avgifter 2020. 
• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2019-10-30, § 103. 
• Arbetsutskottets beslut 2019-11-12, § 344.  
• Kommunstyrelsens beslut 2019-11-13, § 213. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom kultur- och utbildningsnämnden 
verksamhetsområde för 2020 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Kultur- och utbildningsnämnden 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 158 Dnr KS 2019/483 
 
Taxor och avgifter för socialnämndens verksamhet 2020 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde  
för 2020 enligt föreliggande förslag. 
 
Reservation  

Michael Melby (S) reserverar sig mot förslaget om kostnad för de fyra första besöken i 
familjerådgivningen och vill att de ska vara kostnadsfria för att sedan börja kosta vid femte 
besöket. Melby reserverar sig även mot hyressättningen och vill att hyrorna förhandlas med 
Hyresgästföreningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förslag till taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde att gälla från och  
med 2020-01-01 föreligger. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag taxor och avgifter 2020. 
• Socialnämndens beslut 2019-10-29, § 201.  
• Arbetsutskottets beslut 2019-11-12, § 333.  
• Kommunstyrelsens beslut 2019-11-13, § 215. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde  
för 2020 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Socialnämnden 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 159 Dnr KS 2019/514 
 
Dalslands miljö- och energinämnds taxor 2020  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun antar Dalslands miljö- och energinämnds 
taxor och avgifter för 2020 enligt föreliggande förslag. 
 
Jäv 

På grund av jäv deltar inte Anna Sanengen (C) i handläggningen av ärendet. 
 
Ej deltagande i beslut 
Jörgen Eriksson (KIM), Anita Augustsson (KIM), Ulf Rexefjord (SD), Liselott Hassel (SD),  
Berny Dahlberg (SD), Reine Hassel (SD) Martin Andersson (SD) och Tony Andersson (SD) 
avstår från att delta i beslutet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Dalslands energi- och miljöförbund har den 10 oktober 2019, § 24, beslutat att föreslå 
kommunfullmäktige i kommunerna Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda och Mellerud att fastställa 
taxor och avgifter för Dalslands miljö- och energinämnds verksamhet enligt föreliggande 
förslag. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag Dalslands miljö- och energinämnds taxor och avgifter för 2020. 
• Dalslands miljö- och energiförbund beslut 2019-10-10, § 24. 
• Arbetsutskottets beslut 2019-11-12, § 322. 
• Kommunstyrelsens beslut 2019-11-13, § 212. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun antar Dalslands miljö- och energinämnds 
taxor och avgifter för 2020 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Dalslands energi- och miljöförbund 
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§ 160 Dnr KS 2019/471 
 
Sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 
arbetsutskott och miljö- och hälsoråd 2020  
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesplan 2020 enligt följande: 
Ons 29 januari  Ons 22 april Ons 23 september Ons 21 oktober 

Ons 26 februari Ons 27 maj  Ons 18 november 
Ons 25 mars Ons 24 juni  Ons 16 december 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt 5 kap 12 § kommunallagen bestämmer kommunfullmäktige när ordinarie sammanträde 
med fullmäktige ska hållas.  

Enligt 5 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska ordinarie sammanträde hållas enligt av 
fullmäktige godkänd sammanträdesplan. Av 25 § i kommunstyrelsens reglemente framgår att 
styrelsen bestämmer dag och tid för sina sammanträden. 
 
Planen utgår som tidigare år från kommunfullmäktiges sammanträden för att åstadkomma en 
effektiv ärendehantering mellan de olika politiska organen. Förslaget har utformats med 
avsikten att säkerställa att förvaltningarnas personal får rimliga arbetsmiljöförhållanden för att 
ta fram beslutsunderlag så att dessa kan presenteras för politikerna.  
Arbetsutskottet beslutde den 15 oktober 2019, § 319, att återremittera ärendet för ytterligare 
beredning utifrån de synpunkter som ledamöterna skickar in. Redovisning ska ske vid 
arbetsutskottets sammanträde den 12 november 2019. 
Kommunstyrelsen fastställde den 13 november 2019, § 218, sammanträdesplan 2020 för 
kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott och miljö- och hälsorådet enligt förslag. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2019-10-15, § 319. 
• Reviderat förslag till sammanträdesplan 2020.  
• Arbetsutskottets beslut 2019-11-12, § 343.  
• Kommunstyrelsens beslut 2019-11-13, § 218. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesplan 2020 enligt följande: 

Ons 29 januari  Ons 22 april Ons 23 september Ons 21 oktober 
Ons 26 februari Ons 27 maj  Ons 18 november 

Ons 25 mars Ons 24 juni  Ons 16 december 
 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
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§ 161  Dnr KS 2014/175.119        
 
Kompletteringsval av ny revisor i Dalslands miljö- och energiförbund 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Sven-Åke Gustavsson (S) till ny revisor  
i Dalslands miljö- och energiförbund för återstående tid av innevarande mandatperiod. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Enligt § 8 - Revisionen - i Dalslands miljö- och energiförbunds förbundsordning ska förbundet 
ha fem revisorer som utses av kommunfullmäktige i Melleruds kommun. Varje medlems-
kommun lämnar förslag på en revisor. Revisorerna väljs för den mandatperiod som gäller  
för ledamöterna i direktionen och miljö- och energinämnden. 

Lennart Josefsson (S), revisor för Bengtsfors kommun, har lämnat uppdraget  
och ett kompletteringsval behöver genomföras. 

Kommunfullmäktige i Bengtsfors kommun har den 4 november 2019, § 134, beslutat att  
föreslå Sven-Åke Gustavsson (S) till ny revisor för återstående tid av innevarande 
mandatperiod. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunfullmäktiges i Bengtsfors kommuns beslut 2019-09-04, § 106. 
• Kommunfullmäktiges i Bengtsfors kommuns beslut 2019-11-04, § 134. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige beslutar att utse Sven-Åke Gustavsson 
(S) till ny revisor i Dalslands miljö- och energiförbund för återstående tid av innevarande 
mandatperiod. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Bengtsfors kommun 
Dalslands miljö- och energiförbund 
Sven-Åke Gustavsson 
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§ 162    
 
Nytillkomna medborgarförslag 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 Inlämnad av Besvaras av 

Medborgarförslag om att kartlägga 
ödehus på landet. 
Dnr KS 2019/547 

Karl-Ivar Karlsson, 
Mellerud 

Kommunstyrelsen 

Medborgarförslag om uppgradering av 
utrustning i Erikstadsrummet och 
Grinstadsrummen i kommunhuset 
Dnr KS 2019/568 

Ingvar Lisius, 
Mellerud 

Kommunstyrelsen 

 
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
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§ 163    
 
Anmälan om inkomna ärenden 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen anmäler ärenden/handlingar som inkommit och bedöms 
relevanta för Kommunfullmäktige att få kännedom om. 

• Delårsbokslut 2019-08-31 för Dalslands miljö- och energiförbund. Dnr 2019/511. 
• Reglemente för krisberedskapsarbete 2019-2022. Dnr 2019/525. 
• Medlemskap i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst. Dnr 2019/541. 
• Fyrbodals kommunalförbunds delårsrapport 2019-06-30 med revisionsberättelse.  

Dnr 2019/542. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
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