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§ 236 Dnr KS 2019/511 
 
Delårsbokslut 2019-08-31 för Dalslands miljö- och energiförbund  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Dalslands miljö- och energiförbund har den 24 oktober 2019 översänt delårsbokslut för 
perioden 2019-01-01--08-31. 
Rapporten visar på ett överskott på 486 tkr för Dalslands miljö- och energikontor.  
 
Beslutsunderlag 

• Dalslands miljö- och energiförbunds delårsrapport 2019-08-31. 
• Dalslands miljö- och energiförbunds beslut 2019-10-10, § 23.  
• Arbetsutskottets beslut 2019-11-12, § 323.  
 
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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§ 237 Dnr KS 2019/525 
 
Reglemente för krisberedskapsarbete i Melleruds kommun 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att 

1. upphäva Reglemente för krisberedskapsarbete i Melleruds kommun (KF 2016-10-26, § 123). 

2. fastställa upprättat förslag till Reglemente för krisberedskapsarbete i Melleruds kommun.  
3. uppmana Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund och Dalslands miljö- och energiförbund 

att ta fram reviderad förbundsordning mot bakgrund av reglemente för krisberedskaps-
arbetet i Melleruds kommun under 2020. 

4. justera AB Melleruds Bostäders ägardirektiv med utgångspunkt i detta reglemente. 

Sammanfattning av ärendet 
Föreliggande styrdokument föreslås utgöra Melleruds kommuns styrdokument enligt 
överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022. 
Enligt överenskommelsen ska kommunerna ta fram ett styrdokument för kommunens arbete 
med krisberedskap. Dokumentet ska fastställas av kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till reglemente för krisberedskapsarbete i Melleruds kommun  
• Överenskommelse om kommunernas krisberedskap. Precisering av mål och ersättning  

för uppgifter i LEH.  
• Arbetsutskottets beslut 2019-11-12, § 325. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

1. upphäva Reglemente för krisberedskapsarbete i Melleruds kommun (KF 2016-10-26, § 123). 

2. fastställa upprättat förslag till Reglemente för krisberedskapsarbete i Melleruds kommun.  
3. uppmana Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund och Dalslands miljö- och energiförbund 

att ta fram reviderad förbundsordning mot bakgrund av reglemente för krisberedskaps-
arbetet i Melleruds kommun under 2020. 

4. justera AB Melleruds Bostäders ägardirektiv med utgångspunkt i detta reglemente. 
 
Jörgen Eriksson (KIM och Daniel Jensen (KD): Bifall till arbetsutskottets förslag med  
följande tillägg: 
3. uppmana Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund och Dalslands miljö- och energiförbund 

att ta fram reviderad förbundsordning mot bakgrund av reglemente för krisberedskaps-
arbetet i Melleruds kommun under 2020. 
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Beslutsgång 1 

Ordförande frågar på först på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 
detta.  
 
Beslutsgång 2 
Ordförande frågar därefter på Jörgen Erikssons m.fl. tilläggsförslag under punkt 3 och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 238 Dnr KS 2019/506 
 
Revisionsrapporten Granskning av delårsrapport 2019  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna revisionsrapporten till kommunchefen som får i 
uppdrag att arbeta utifrån revisorernas rekommendationer. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunens revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per 2019-08-31 
är förenligt med de mål fullmäktige 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 delvis är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed  
i övrigt. 

• resultatet i delårsrapporten delvis är förenligt med de finansiella mål fullmäktige beslutat 
om. 

• verksamhetens utfall i delåret delvis är förenlig med kommunfullmäktiges mål för 
verksamheten och att vi inte kan uttala om utfallet per helår, med anledning av att 
kommunstyrelsen själva inte gör någon prognos på måluppfyllelsen. 

Beslutsunderlag 

• Rapporten Granskning av delårsrapport 2019-08-31 med revisorernas utlåtande.  
• Arbetsutskottets beslut 2019-11-12, § 345. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna revisionsrapporten till kommunchefen som får i 
uppdrag att arbeta utifrån revisorernas rekommendationer. 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 239 Dnr KS 2019/505 
 
Riktlinjer för fakturering och kravverksamheten 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 

1. upphäva Riktlinjer för fakturering och kravverksamhet (KS 2013-08-14, § 117). 

2. beslutar fastställa Riktlinjer för fakturering och kravverksamhet enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samverkanskommunerna Mellerud, Bengtsfors, Färgelanda, Dals-Ed samt Dalslands miljö-  
och energiförbund föreslår att beslut fattas om gemensamma riktlinjer för fakturering och 
kravverksamhet. Gemensamt system och rutiner möjliggör en mer effektiv och likformad 
hantering. 
 
Beslutsunderlag 

• Riktlinjer för fakturering och kravverksamhet 2013. 
• Förslag till riktlinjer för fakturering och kravverksamheten.  
• Arbetsutskottets beslut 2019-11-12, § 346. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen beslutar att 
1. upphäva Riktlinjer för fakturering och kravverksamhet (KS 2013-08-14, § 117). 

2. beslutar fastställa Riktlinjer för fakturering och kravverksamhet enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomichefen 
KFS 
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§ 240 Dnr KS 2019/111 
  
Finansiella mål för Melleruds kommun från och med 2021 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att de finansiella målen för budgetåret 2021 och framåt ska vara: 

1. Soliditeten ska inklusive ansvarsförbindelser vara oförändrad eller öka.  

2. Låneskulden ska för den skattefinansierade verksamheten ej överstiga 30 tkr/invånare  
3. Resultatet ska minst uppgå till 2% av intäkterna från skatter och bidrag.  

Till grund för beslutet ligger kommunens syn på att innevarande generation ska stå för sin 
service och inte belasta kommande generationer med kostnad eller åtaganden.  

De finansiella målen, generationsprincipen och kommunens verksamhetsmål utgör 
sammantaget kommunens definition av ”God ekonomisk hushållning”.  
  
Sammanfattning av ärendet  
Beskrivning av ärendet Melleruds finansiella mål beslutades av kommunfullmäktige för flera år 
sedan. De senaste åren har måluppfyllelsen varit bristfällig. Kommunfullmäktige har vid ett 
flertal tillfällen medgett undantag i samband med beslut om budget. De finansiella målen har 
inte varit styrande för planering eller verkställighet.   

För att återge de finansiella målen en styrande funktion över kommunens planering och 
verkställighet har en förändring av målen vid flera tillfällen diskuterats i parlamentariska 
sammanhang, senast i samband med årets budgetdialog.  
Diskussionerna har lett fram till ett förslag på tre finansiella mål:  

A. Soliditeten ska inklusive ansvarsförbindelse vara oförändrad eller öka. Soliditeten 
beräknas genom att ställa eget kapital minus ansvarsförbindelsen i förhållande till tillgångarna.   

B. Låneskulden ska för den skattefinansierade verksamheten ej överstiga  
30 tkr/inv. Ökar antalet invånare så ökar återbetalningsförmågan och skulden kan öka, eller 
omvänt. (9 350 inv. * 25 = 234 Mkr)  

C. Resultatet ska minst uppgå till 2 % av intäkterna från skatter och bidrag. För att 
ge värdesäkring av eget kapital och möjliggöra viss egenfinansiering av investeringar samt 
återbetalning av lån.  

Det råder samförstånd om att de finansiella målen ska vara styrande.  
Soliditetsmålet  

Det tidigare soliditetsmålet var att soliditeten skulle vara positivt. Det fattades i ett läge då 
soliditeten var negativ. Nu är soliditeten sedan en tid positiv, det nya målet anger att soliditeten 
inte ska sjunka. Soliditet är ett begrepp som mäter den långsiktiga betalningsförmågan. ”Vad 
finns det att sälja”  
Låneskulden  

Lån ska betalas tillbaka, lån innebär en ränterisk. Ett ökat antal invånare kan stå för ett större 
åtagande och omvänt. Med detta mål separeras synen på lån för skattefinansierad respektive 
taxefinansierad verksamhet. Den taxefinansierade verksamhetens möjlighet att låna styrs 
främst av den taxa som Kommunfullmäktige beslutar om, även om kollektivets  
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betalningsförmåga inte är oväsentligt. 30 tkr per invånare, gammal som ung är en nivå – viktigt 
att relatera till investeringens ekonomiska livslängd. Finns det behov att göra en investering 
som inte ryms inom lånetaket, så finns möjligheten att egenfinansiera en större del genom ett 
högre resultat.  

Resultatmålet  
70% av Sveriges kommuner lär använda sig av resultatnivån 2% av intäkterna från skatter och 
bidrag, förmodligen för att det är ett bra utgångsläge. Behovet av resultat påverkas av flera 
faktorer, kontroll på verksamhetens kostnader, värdesäkring av eget kapital, behovet av att 
skattefinansiera investeringar och behovet av likviditet för att kunna amortera på lån.  2 % är 
en bra utgångsnivå för planeringen. Ökar behovet av skattefinansiering pga. av brister i kontroll 
av verksamhetens kostnader, ökade investeringsbehov eller amortering så höjer 
kommunfullmäktige resultatmålet. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2019-02-26, § 52. 
• Presentation. 
• Arbetsutskottets beslut 2019-06-11, § 187. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2019-11-12, § 347. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att de finansiella målen för budgetåret 2021 och framåt ska vara: 

1. Soliditeten ska inklusive ansvarsförbindelser vara oförändrad eller öka.  
2. Låneskulden ska för den skattefinansierade verksamheten ej överstiga 30 tkr/invånare  

3. Resultatet ska minst uppgå till 2% av intäkterna från skatter och bidrag.  

Till grund för beslutet ligger kommunens syn på att innevarande generation ska stå för sin 
service och inte belasta kommande generationer med kostnad eller åtaganden.  

De finansiella målen, generationsprincipen och kommunens verksamhetsmål utgör 
sammantaget kommunens definition av ”God ekonomisk hushållning”.  
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 241 Dnr KS 2019/542 
 
Fyrbodals kommunalförbunds delårsrapport 2019-06-30 med 
revisionsberättelse  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner Fyrbodals kommunalförbunds delårsbokslut för  
perioden 2019-01-01--06-30. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fyrbodals kommunalförbund har den 4 november 2019 översänt delårsrapport för perioden 
2019-01-01--06-30 samt revisorernas rapport och promemoria. 

Rapporten för första halvåret 2019 visar på ett överskott på 17 tkr vilket är lägre jämfört med 
prognosen för motsvarande period. Prognosen för helåret visar på ett överskott på 110 tkr 
vilket är cirka 185 tkr lägre än budget. Avvikelsen mot budget är i huvudsak hänförlig till 
personalomsättning i staben, ökade IT-kostnader och färre projekt. 
 
Beslutsunderlag 

• Fyrbodals kommunalförbund, delårsrapport 2019-06-30 
• Revisorernas rapport och promemoria.  
• Fyrbodals kommunalförbunds direktions beslut 2019-09-19, § 50.   
• Arbetsutskottets beslut 2019-11-26, § 357.  

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

Kommunfullmäktige godkänner Fyrbodals kommunalförbunds delårsbokslut för  
perioden 2019-01-01--06-30. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 242 Dnr KS 2019/62 
 
Budget 2020 - tilläggsanslag 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fördelningen av tillförda medel via utjämningssystemet  
fördelas enligt följande: 

1. 4 Mnkr tillförs Kultur och utbildningsnämnden varav 1 Mnkr avser utökning av 
integrationsarbetet. 

2. 7 Mnkr tillförs Kommunstyrelsen. 
 

Reservationer  
Ulf Rexefjord (SD), Liselott Hassel (SD), Marianne Sand Wallin (S), Thomas Hagman (S) och 
Christine Andersson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna förslag.  

 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 26 juni 2019, § 99, att fastställa budget 2020 med 
föreslagna finansiella mål och inriktningsmål och verksamhetsplan för 2021-2022. 

 
Beslutsunderlag 

• Budgetförutsättningar för åren 2019–2022 (cirkulär 40:2019) 
• Budgetmotion (S) 
• Budgetyrkanden (SD)  
• Arbetsutskottets beslut 2019-11-26, § 358.  

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

Kommunfullmäktige beslutar att fördelningen av tillförda medel via utjämningssystemet  
fördelas enligt följande: 

1. 4 Mnkr tillförs Kultur och utbildningsnämnden varav 1 Mnkr avser utökning av 
integrationsarbetet. 

2. 7 Mnkr tillförs Kommunstyrelsen. 
 
Ulf Rexefjord (SD): Kommunfullmäktige beslutar att fördelningen av tillförda medel via 
utjämningssystemet fördelas enligt följande: 
1. 4,2 Mnkr omfördelas från kulturverksamheten till våra grund- och gymnasieskolor. 

2. De ytterligare medel som tillförs via utjämningssystemet läggs till överskottsmålet i  
budget 2020. 

Marianne Sand Wallin (S): Kommunfullmäktige beslutar att tillförda medel via 
utjämningssystemet fördelas enligt följande:  

1. Återställda besparingar KUN, KF beslut 2019-06-26  5 Mnkr 

2. KUN, fler behöriga lärare och ordning och reda för studiero  2 Mnkr  
3. Arbetsmarknadsråd  200 tkr 

4. Utvecklingsarbete, arbete med personer med funktionsvariation  100 tkr  
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5. Ta fram attraktiv byggbar mark  1 Mnkr  

6. Utredning Föreningarnas hus 100 tkr  
7. Temadag Äldrevården i Mellerud med Ängenäs i drift  100 tkr 
 
Beslutsgång 1 
Ordföranden meddelar att arbetsutskottets förslag är huvudförslag. 

Ordföranden ställer Marianne Sand Wallins (S) förslag och Ulf Rexefjords (SD) förslag mot 
varande för att utse ett motförslag till huvudförslaget och finner att kommunstyrelsen utser 
Sand Wallins förslag till motförslag. 
 
Beslutsomgång 2 

Ordföranden ställer därefter arbetsutskottets förslag mot Sand Wallins (S) förslag mot varandra 
och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 
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§ 243 Dnr KS 2019/494 
 
Planprioritering 2020  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till planprioritering för 2020.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Vid arbetsutskottets sammanträden den 13 augusti 2019, § 223, lämnade GIS- och kart-
ingenjören en lägesbeskrivning över aktuella detaljplaner och fick i uppdrag att återkomma 
under oktober månad med ett förslag till planprioritering för 2020.   

Kommunstyrelsen har att besluta om hur detaljplaneuppdragen ska prioriteras. Beslutet  
avser vilka detaljplaneuppdrag som ska prioriteras under året samt vilken budget som 
Tillväxtenheten och Byggnadsnämnden har för detta.  

Förslag till prioritering från Tillväxtenheten framgår av föreliggande dokument. Till varje förslag 
på ny/ändring av detaljplan beskrivs ett syfte med planen, var i kommunen aktuellt område 
finns samt en uppskattad tidplan och kostnad.   
Arbetsutskottet beslutade den 15 oktober 2019, § 307, att ta upp ärendet vid sammanträdet 
den 12 november 2019. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2019-08-13, § 223. 
• Förslag till planprioritering 2020. 
• Arbetsutskottets beslut 2019-10-15, § 307.  
• Arbetsutskottets beslut 2019-11-26, § 355.  

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till planprioritering för 2020. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

GIS- och kartingenjören 
Byggnadsnämnden 
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§ 244 Dnr KS 2017/656 
 
Slutredovisning av projekt Förbättrad turistservice i Sunnanå Hamn 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner slutredovisningen av projekt Förbättrad turistservice i Sunnanå 
Hamn och avslutar ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Arbetsutskott beslutade den 7 februari 2018, § 21, att på prov i två år finansiera en turistbyrå i 
Sunnanå Hamn.  

Turistinformationen har varit välbesökt och fått mycket bra betyg i resultat från enkäter 
genomförda under 2018 och 2019. Slutredovisning i detalj sker enligt medföljande presentation. 

Finansieringen på 590 tkr som söktes för två år har inte nyttjats till fullo utan kostnad för 
projektet slutade på totalt 424 tkr. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2018-02-07, § 21.  
• Slutredovisning.  
• Arbetsutskottets beslut 2019-11-12, § 348. 

 
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 och avslutar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Näringslivsutvecklaren 
Turistinformatören 
Fastighetschefen 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 245 Dnr KS 2019/540 
 
Projekt Förbättrad turistservice i Sunnanå Hamn - del 2, startbesked 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 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. 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag på lämplig 
finansiering inför kommunstyrelsens beslut. 
 
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. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2019-11-12, § 349. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunstyrelsen beslutar 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. 
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Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 

Beslutet skickas till 

Näringslivsutvecklaren 
Turistinformatören 
Fastighetschefen 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 246    
 
Redovisning av delegeringsbeslut 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har överlåtit viss beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande och tjänstemän 
enligt gällande delegeringsregler. Besluten ska anmälas till kommun-styrelsen varje månad. 
Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa 
delegeringsbesluten. Däremot kan kommunstyrelsen återkalla delegering.  
Följande delegeringsbeslut redovisas vid dagens sammanträde: 
 
B - PERSONALÄRENDEN  
 
B 6  Anställnings upphörande  
6.1 Uppsägning § 3-4/2019 
 
D - SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN  
 
D 18 Samhällsbyggnadsförvaltningens  
taxe- och bidragsärenden  
18.4 Bostadsanpassningsbidrag § 10/2019 

 
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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§ 247  
   
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 30 oktober 2019, § 140, att bevilja  
strandskyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strand-
skyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus, komplementbyggnad, altan och 
brygga på fastigheten Edstorp 1:8. Dnr 2019.211. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 30 oktober 2019, § 141, att bevilja  
strandskyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser  
strand-skyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad, förråd,  
på fastigheten Östra Järn 1:92. Dnr 2019.287. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 30 oktober 2019, § 142, att bevilja  
strandskyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strand-
skyddsdispens för nybyggnad av maskinhall på fastigheten Backa 1:4.  
Dnr 2019.274. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 30 oktober 2019, § 146, att förlänga 
avtal med Sotarn på Dal gällande tjänstekoncession avseende sotning och 
brandskyddskontroll med ett år till och med den 30 juni 2021.  
Dnr 2014.81. 

• Kultur- och urbildningsnämnden beslutade den 30 oktober 2019, § 97, att 
ha revisorernas rekommendationer i Granskning av kostnadsutvecklingen 
inom kulturverksamheten i beaktning. Dnr KUN 2019/152. 

• Finansiell rapport per 2019-10-31. Dnr KS 2019/60. 
 
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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§ 248 Dnr KS 2019/576 
 
Överföring av medel från byggnadsnämnden till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överföra 700 tkr från byggnadsnämnden till kommunstyrelsen 
för att täcka kostnader för detaljplaner och översiktsplan. 

Sammanfattning av ärendet 
Arbetet med detaljplaner och översiktsplan har kostat mer för kommunstyrelsen än beräknat. 
Konsult har upphandlats för ledning av översiktsplan men kostnader för konsultarvode och 
utredningar har blivit högre än beräknat.  Kostnader för övriga pågående detaljplaner har varit 
högre än budgeterat dels pga konsultarvode och utredningar. 
Byggnadsnämnden har haft mindre kostnader för personal då vakanta tjänster har funnits 
under 2019 samt ökade intäkter för bygglov.  

 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2019-11-26, § 370.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att överföra 700 tkr från byggnadsnämnden till kommunstyrelsen 
för att täcka kostnader för detaljplaner och översiktsplan. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 249 Dnr KS 2019/574 
 
Kommunfullmäktiges mål 2020 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att följande kommunfullmäktigemål gäller för 2020 samt till vilka 
nämnder målen tilldelas. 

• Att utveckla ett hållbart samhälle som tilldelas till byggnadsnämnden och kommunstyrelsen. 

• Att utveckla kommunens attraktivitet som tilldelas till kommunstyrelsen. 

• Att främja en jämlik och jämställd hälsa som tilldelas till kommunstyrelsen och 
socialnämnden. 

• Att utveckla dialogen mellan politiker och tjänstemän som tilldelas till kommunstyrelsen. 

• Att skapa goda förutsättningar för attraktivt boende som tilldelas till byggnadsnämnden. 

• Uppmuntra till ett hållbart byggande som tilldelas till byggnadsnämnden. 

• Varje verksamhet ska ha en välutvecklad dialog med brukarna som tilldelas till kultur och 
utbildningsnämnden samt socialnämnden. 

• Utveckla samverkan mellan skola, vuxenutbildningen och arbetsliv som tilldelas till kultur och 
utbildningsnämnden samt kommunstyrelsen. 

• Alla verksamheter ska bedriva ett hälsofrämjande arbete tilldelas alla nämnder. 

• Alla barn ska erbjudas en god start i livet som tilldelas till kultur och utbildningsnämnden. 

• KulturMellerud ska utveckla sin verksamhet med ett fokus på inkludering och mångfald 
tilldelas till kultur och utbildningsnämnden. 

• Att erbjuda en kvalitativ omsorg som återspeglar kommuninvånarnas behov i relation till 
kommunens förutsättningar som tilldelas socialnämnden. 

• Att vara en attraktiv arbetsgivare som tilldelas alla nämnder. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunchefen att under 2020 revidera styr- och 
ledningsdokumentet samt leda processen att revidera vision och kommunfullmäktigemål. 
 
Reservationer  

Ulf Rexefjord (SD) och Liselott Hassel (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för  
eget förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt styr- och ledningsystement antagen av Kommunfullmäktige 2019-01-24 ska 
kommunfullmäktigemålen tas fram under mandatperiodens första år och ska inkludera första 
året i kommande mandatperiod. Målen är styrande för nämndernas mål. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2019-11-26, § 367.  
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att följande kommunfullmäktigemål gäller för 2020 samt till vilka 
nämnder målen tilldelas. 

• Att utveckla ett hållbart samhälle som tilldelas till byggnadsnämnden och kommunstyrelsen. 

• Att utveckla kommunens attraktivitet som tilldelas till kommunstyrelsen. 

• Att främja en jämlik och jämställd hälsa som tilldelas till kommunstyrelsen och 
socialnämnden. 

• Att utveckla dialogen mellan politiker och tjänstemän som tilldelas till kommunstyrelsen. 

• Att skapa goda förutsättningar för attraktivt boende som tilldelas till byggnadsnämnden. 

• Uppmuntra till ett hållbart byggande som tilldelas till byggnadsnämnden. 

• Varje verksamhet ska ha en välutvecklad dialog med brukarna som tilldelas till kultur och 
utbildningsnämnden samt socialnämnden. 

• Utveckla samverkan mellan skola, vuxenutbildningen och arbetsliv som tilldelas till  
kultur- och utbildningsnämnden samt kommunstyrelsen. 

• Alla verksamheter ska bedriva ett hälsofrämjande arbete tilldelas alla nämnder. 

• Alla barn ska erbjudas en god start i livet som tilldelas till kultur- och utbildningsnämnden. 

• KulturMellerud ska utveckla sin verksamhet med ett fokus på inkludering och mångfald 
tilldelas till kultur och utbildningsnämnden. 

• Att erbjuda en kvalitativ omsorg som återspeglar kommuninvånarnas behov i relation till 
kommunens förutsättningar som tilldelas socialnämnden- 

• Att vara en attraktiv arbetsgivare som tilldelas alla nämnder- 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunchefen att under 2020 revidera styr- och 
ledningsdokumentet samt leda processen att revidera vision och kommunfullmäktigemål. 
 
Ulf Rexefjord (SD): Kommunfullmäktige beslutar om följande ändring:  

Punkten KulturMellerud ska utveckla sin verksamhet med ett fokus på inkludering och mångfald 
tilldelas till kultur och utbildningsnämnden utgår och ersätts med Kultur- och utbildnings-
nämnden ska ha fokus på studieresultat och studiero. 
 
Beslutsgång 1 

Ordförande frågar på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutsgång 2 

Ordförande frågar därefter på Ulf Rexefjords ändringsförslag och finner att kommunstyrelsen 
avslår detta. 
 
Beslutet skickas till 

Kommunchefen  
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§ 250 Dnr KS 2019/491 
 
Kommunstyrelsens mål 2020 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens mål för 2020. 
 
Reservationer  
Ulf Rexefjord (SD) och Liselott Hassel (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för  
eget förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunens styr- och ledningssystem ska en en nämnd ta fram mål utifrån fullmäktiges 
mål. Fullmäktige beslutar om nämndernas budgetramar för kommande år i juni. Nämnderna 
anpassar därefter nämndmålen så att de ryms inom tilldelade ramar. Förvaltningschefen 
initierar arbetet. Målen ska tas fram enligt S.M.A.R.T – modellen. Målen redovisas vid 
budgetdialog i september samt fullmäktiges novembermöte året innan budgetåret.  
Kommunfullmäktige ska vid detta tillfälle besluta om hur stor andel av målen som ska  
vara uppfyllda för att vara godkänt. Målen ska vara möjliga att stämma av vid varje 
uppföljningstillfälle under året.  
Efter att nämnden tilldelats nämndmål och en budgetram börjar arbetet med att ta fram  
en detaljbudget för budgetåret. I november ska detaljbudgeten vara klar, nämndmål diskuteras 
vid budgetdialog och redovisas på kommunfullmäktiges novembermöte tillsammans med 
nämndens förslag till taxor och avgifter. 
Arbetsutskottet beslutade den 15 oktober 2019, § 300, att ge kommunchefen i uppdrag  
att ta fram en sammanställning av kommunstyrelsens mål för 2019 till arbetsutskottet den  
12 november 2019. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2019-10-15, § 300. 
• Arbetsutskottets beslut 2019-11-26, § 364.  
• Förslag Kommunstyrelsens mål 2020 (kommunstyrelseförvaltningen och 

samhällsbyggnadsförvaltningen).  
 

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

Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens mål för 2020. 
Ulf Rexefjord (SD): Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för utredning, 
nulägesanalys och framtagande av kostnadskalkyl vad gäller målet att Melleruds kommun ska 
vara fossiloberoende 2030. 
 
Beslutsgång 1 
Ordföranden frågar på om ärendet ska avgöras vid dagen sammanträde eller om ärendet  
ska återremitteras. 
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Ordföranden finner att ärendet ska avgöras vid dagen sammanträde. 
 
Beslutsgång 2 

Ordförande frågar därefter på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 
detta. 
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§ 251 Dnr KS 2019/303 
 
Svar på motion om seniorkort 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige anser att motion om seniorkort är besvarad. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Thomas Hagman (S) föreslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att utreda och återkomma till kommunfullmäktige med ett förslag 
till seniorkort. 

Utredningen ställer sig generellt positiv till ett införande av seniorkort. Problemet är att det 
länge har varit osäkert hur seniorkortet kommer att vara utformat efter omstruktureringen av 
zoner inom kollektivtrafiken i Västra Götaland.  

Under hösten har dock Västtrafik meddelat att inga nya avtal kommer att göras vad gäller 
seniorkortet innan den 1 januari 2021. Seniorkortet kommer att ingå i den större zonen  
(A, B eller C, istället för endast ens hemkommun) och att en ny kalkyl kommer att tas fram för 
att beräkna prissättningen. Kostnaden för kommunerna kommer med stor sannolikhet att öka. 
Hur mycket denna kostnad kommer att öka är i nuläget okänt.    

Utredningen finner att motion om seniorkort är besvarad. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion om seniorkort. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2019-11-26, § 365.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige anser att motion om seniorkort är besvarad. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 252 Dnr KS 2019/577 
 
Handlingsplan för ett bra företagsklimat i Melleruds kommun 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagen Handlingsplan för förbättrat företagsklimat i 
Melleruds kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Melleruds kommun ska ha ett gynnsamt företagsklimat och vara attraktivt för etableringar  
och expansion. Därför har ett förslag till handlingsplan med åtgärder som ska förbättra 
företagsklimatet arbetats fram.  
 
Beslutsunderlag 

• Förslag Handlingsplan för ett bra företagsklimat i Melleruds kommun.  
• Arbetsutskottets beslut 2019-11-26, § 366.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagen Handlingsplan för förbättrat företagsklimat i 
Melleruds kommun. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 253 Dnr KS 2019/483 
 
Taxor och avgifter för kommunstyrelsens verksamhet 2020 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa följande taxor och avgifter inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde för 2020: 

• Kopiering 
• Rådahallen 
• Fjärrvärme 
• Renhållning 
• Hunnebyn 
• Slamtömning 
• Lunch i kommunens restauranger 
• VA  
• Spolning/filmning av VA-ledning 
• Torghandel 
• Uteserveringar 
• Sunnanå Hamn 
• Hyror och upplåtelsevillkor, kommunala lokaler 
• Ledningsrör 
• Olovlig parkering 
 
Sammanfattning av ärendet 

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

Kommunfullmäktige beslutade den 27 november 2019, § 155, 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) 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag taxor och avgifter 2020 – Kommunstyrelseförvaltningen och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen.  

• Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-27, § 155. 
• Arbetsutskottets beslut 2019-12-03, § 374. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa följande taxor och avgifter inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde för 2020: 
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• Kopiering 
• Rådahallen 
• Fjärrvärme 
• Renhållning 
• Hunnebyn 
• Slamtömning 
• Lunch i kommunens restauranger 
• VA  
• Spolning/filmning av VA-ledning 
• Torghandel 
• Uteserveringar 
• Sunnanå Hamn 
• Hyror och upplåtelsevillkor, kommunala lokaler 
• Ledningsrör 
• Olovlig parkering 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 254 Dnr KS 2018/764.049 
 
Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) – extra medel 2019 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. bevilja ytterligare 100 tkr till stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ)  
för 2019.  

2. finansiering sker inom konto för kommunstyrelsens förfogandeansvar.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 16 januari 2019, § 5, att Melleruds kommun 
beviljar stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) ytterligare 400 tkr för 2019 
under förutsättning att Bengtsfors kommun och Västra Götalandsregionen fattar 
likalydande beslut i enlighet med föreslagen finansieringsplan.  

I avvaktan på Regionutvecklingsnämndens utredning och eventuella beslut om 
medfinansiering av stiftelsens Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) verksamhet 
kan behov uppstå att Bengtsfors och Melleruds kommuner betalar ut extra medel 
till ekonomisk förstärkning, utöver tidigare beviljade.  

Kommunstyrelsen beslutade den 13 mars § 80, att bemyndiga kommunstyrelsens 
ordförande att, för kommunstyrelsens räkning, besluta om utbetalning av upp till 
400 tkr till stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) vid behov av 
omedelbara insatser. Detta under förutsättning att Bengtsfors kommun fattar 
likalydande beslut. Finansiering har skett inom konto för kommunstyrelsens 
förfogandeansvar. 

Med anledning av att Bengtsfors kommun beviljat Dal Västra Värmlands Järnväg 
(DVVJ) 500 tkr har en obalans uppkommit vilket medför att Melleruds kommun 
behöver bevilja ytterligare 100 tkr för 2019. Västra Götalandsregionen kommer har 
beviljat 1 Mnkr. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2019-12-03, § 375. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. bevilja ytterligare 100 tkr till stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) 
för 2019.  

2. finansiering sker inom konto för kommunstyrelsens förfogandeansvar.  
 
Beslutsgång 

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

Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) 
Bengtsfors kommun 
Västra Götalandsregionen (RUN) 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 255  
   
Aktuella frågor 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Möten om ny sträckning av E45 den 5 december 2019 
Ordföranden och näringslivssamordnaren träffar, vid ett frukostmöte, företrädare för Handel- 
och servicenäringen för diskussioner om E45. De träffar även, samma dag, företrädare för 
Industrigruppen. 

• Krisledningsmöte 4 december 2019 
Ordföranden informerar som vilka som kommer att delta vid mötet angående krisledning i 
Göteborg efter en fråga från Jörgen Eriksson (KIM) och Thomas Hagman (S). 

• Tillgänglighetsplan 
Ordföranden informerar om att förslag till ny Tillgänglighetsplan kommer att tas upp till 
beslut  i januari. 2020. 

• KSO-möte i Upperud 6 december 2019 
Ordföranden informerar om att en träff med Dalslandskommunernas 
kommunstyrelseordföraden kommer att hållas i Upperud. 

 
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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§ 256    
 
Rapporter 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m: 

• Direktionsmöte Dalslands miljö & energiförbund 
Ordföranden informerar om direktionsmöte med Dalslands miljö & energiförbund. 

• Gröna Klustret Nuntorp 
Ordföranden informerar om möte på Nuntorp med Gröna klustret där flera företag och       
aktörer träffades på temat Så får vi fler nyanlända företagare. 

• Företagsbesök 2/12 
Ordföranden informerar om att arbetsutskottets genomförde fyra företagsbesök. 

 
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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