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 Utdragsbestyrkande 
 

Tid och plats Onsdagen den 27 maj 2020, klockan 18.00 – 19.05,  
i Sparbanksalongen på Kulturbruket i Mellerud 

 
Beslutande  
Ledamöter Enligt närvarolista 
 
 
 
 
Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista 
 

 
Övriga närvarande 
Tjänstepersoner Ingrid Engqvist, sekreterare 

Anna Granlund, enhetschef Kommunikation och säkerhet       § 59   
 
 
 
  

  
 

Övriga  
 
 
 
 
 
 

Utses att justera  
Justerare Christine Andersson (S) och Karin Nodin (C) 
Ersättare Helena Hultman (C) och Pål Magnussen (V) 
 
Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 29 maj 2020, klockan 08.00 

 
Justerade paragrafer  § 59 - 68 
 
Underskrifter Sekreterare ..............................................................................................  
  Ingrid Engqvist 
 Ordförande ............................................................................................................................................................................ 
  Roland Björndahl  

 Justerande ............................................................................................................................................................................ 
 Christine Andersson                              Karin Nodin 
 
 ANSLAG/BEVIS   

Protokollet är justerat.  Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum 2020-05-27 

 
Datum då anslaget sätts upp 2020-05-29  
  
Datum då anslaget tas ned 2020-06-22 
  
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 § 59 64, 66-68   

Roland Berglund (SD) Ja   

Jörgen Eriksson (KIM) Ja   

Thomas Hagman (S) Ja   

Eva Pärsson (M) Ja   

Daniel Jensen (KD) Ja § 59-63, 65-68   

Karin Nodin (C) Ja   

Berny Dahlberg (SD) Ja   

Christine Andersson (S) Ja   

Michael Melby (S) Ja § 59-64, 66-68   

Pål Magnussen (V) Ja   

Roland Björndahl (M) Ja   

Christina Andersson (C) Nej Anna Sanengen Ja 

Martin Andersson (SD) Ja   

Anita Augustsson (KIM) Nej Carina Walterlin Ja 

Florence Jonasson (S) Ja   

Tony Johansson (MP) Ja   

Anette Levin (L) Ja   

Karolina Hultman Wessman  (C) Nej Helena Hultman Ja 

Liselott Hassel (SD) Ja   

Lars Nilsson (S) Ja   

Patrik Tellander (M) Ja   

Lisbeth Berglöv (KD) Ja   

Eva Larsson (S) Nej Olof Sand Ja 

Martin Eriksson (C) Ja   

Tony Andersson (SD) Ja   
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Innehållsförteckning 
 

§ 59  Information om pandemin Covid-19 (Corona) 4 

§ 60  Prognos 1/2020  5 

§ 61  VA-verksamheten i Melleruds kommun - årsrapport 2019  7 
§ 62  Fjärrvärmeverksamheten i Melleruds kommun - årsrapport 2019  8 

§ 63  Renhållningsverksamheten i Melleruds kommun - årsrapport 2019  9 
§ 64  Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud, årsredovisning 2019  10 

§ 65  Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning 2019 samt granskningsrapport och 
revisionsberättelse  

11 

§ 66  Nytillkomna motioner 12 

§ 67  Nytillkomna medborgarförslag 13 
§ 68  Anmälan om inkomna ärenden 14 
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§ 59 Dnr KS 2020/170 
 
Information om pandemin Covid-19 (Corona) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enhetschefen för Kommunikation och säkerhet lämnar en aktuell rapport om läget i kommunens 
verksamheter och vilka åtgärder som vidtagits med anledning av pandemin Covid-19 (Corona). 
 
Beslutsunderlag 

• Presentation. 
 
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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§ 60 Dnr KS 2020/273  
 
Prognos 1/2020 

Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Protokollsanteckning 

Michael Melby (S), Thomas Hagman (S), Marianne Sand Wallin (S), Kent Bohlin (S), 
Lars Nilsson (S), Christine Andersson (S), Florence Jonasson (S) och Olof Sand (S)  
lämnar följande protokollsanteckning: 
S-kommunala gruppen anser att Kommunstyrelsen snarast bör ge kommunchefens 
ledningsgrupp i uppdrag att se över möjligheterna att ta fram förslag till förändringar i  
både drift- och investeringsbudget under 2020 för Melleruds kommuns bästa. 
· Covid -19 och hur de kommer att påverka både kommunens inkomst- och utgiftssida. 
Skatteprognosen (29/4) visar att kommunens minskade egna skatteintäkter för tillfället vägs 
upp av den ökade delen av regeringens statsbidrag, så att 2% målet kan uppnås. Det är en 
mycket osäker prognos eftersom det är oklart om ytterligare minskade skatteintäkter kommer 
att kompenseras av staten under 2020. Osäkerheten kring 2% målet 2020 är därför mycket 
stor, och behovet av att ta fram ett scenario för en drifts- och investeringsbudget i balans kan 
inte nog understrykas. 
· Den stora obalansen i kommunens fördelning av sitt ekonomiska utrymme mellan drift 
respektive investeringar 2020. 
Årets första prognos på helårsutfallet visar driften via nämnderna ett underskott på ca. 17,3 
miljoner för 2020. För oss fritidspolitiker är det omöjligt att följa pengaströmmarna när det 
gäller netto- och bruttokostnadsramar och utfallen av olika beslut kring sparåtgärder som tagits. 
Vi är osäkra på hur långt kommunstyrelsens tillsynsplikt sträcker sig men finner att båda 
nämndernas ekonomiska redovisning i prognos 1/2020 har mycket stor förbättringspotential. 
Det råder dock inga tvivel om att nämnderna är underbudgeterade och att deras medel inte 
räcker till att klara driften av nämnderna i kommunen. 
Årets första prognos på helårsutfallet för punkten A, Investeringar som finansieras med egna 
medel en ökning på nära 60 miljoner kronor (107,3 - 166,9), där en del av orsaken är att 
investeringar som inte hunnits med 2019, nu flyttas över till 2020. Vi har svårt att se att hela 
det tänkta investeringsutrymmet kan tas i bruk 2020 helt oreflekterat. Kommunfullmäktige 
beslutade i februari 2020 att fastställa Riktlinjer för investeringar i Melleruds kommun att gälla 
från budget 2021, men uppenbarligen finns ett utrymme för att granska investeringar som kan 
anstå innevarande år och hämta engångsbelopp till driften av nämnderna. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Första prognosen för 2020 visar ett negativt resultat på minus 2,2 mkr, vilket är minus  
15,1 mkr sämre än budget. 

Nämnderna prognostiserar ett underskott mot budget på minus 17,3 mkr medan övriga 
finansieringsposter beräknas bli 8,7 mkr bättre än budget. Skatt och bidrag är minus 7 mkr  
sämre än budget. Finansnettot beräknas bli 0,5 mkr bättre än budget. 

Av de fyra finansiella målen uppnås 1.  
Kommunstyrelsen beslutade den 13 maj 2020, § 115, att uppmana de nämnder som visar 
underskott att arbeta för en budget i balans. 
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Beslutsunderlag 
• Prognos 1/2020 
• Kommunstyrelsens beslut 2020-05-13, § 115. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C), Daniel Jensen (KD) och Tony Johansson (MP): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

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

Byggnadsnämnden 
Kultur- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Kommunens revisorer 
Ekonomichefen 
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§ 61 Dnr KS 2020/299 
 
VA-verksamheten i Melleruds kommun - årsrapport 2019  
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa årsrapporten för VA-verksamheten för år 2019.  

2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt Vattentjänstlagen (§ 50) skall särredovisningen årligen fastställas av huvudmannen och 
göras tillgänglig för abonnenterna. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en årsrapport för VA-verksamheten inom 
Melleruds kommun 2019. 
 
Beslutsunderlag 

• VA-verksamhetens årsrapport 2019.  
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2020-05-05, § 148. 
• Kommunstyrelsens beslut 2020-05-13, § 103. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa årsrapporten för VA-verksamheten för år 2019.  
2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschefen VA 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 62 Dnr KS 2020/297 
 
Fjärrvärmeverksamheten i Melleruds kommun - årsrapport 2019  
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa årsrapporten för Fjärrvärmeverksamhetens för år 2019.  

2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fjärrvärmeverksamheten är en taxefinansierad verksamhet som årligen ska särredovisas, 
fastställas av huvudmannen och göras tillgänglig för abonnenterna. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en årsrapport för Fjärrvärmeverksamheten 
inom Melleruds kommun 2019. 
 
Beslutsunderlag 

• Fjärrvärmeverksamhetens årsrapport 2019.  
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2020-05-05, § 152.  
• Kommunstyrelsens beslut 2020-05-13, § 104. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa årsrapporten för Fjärrvärmeverksamhetens för år 2019.  
2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschefen Fjärrvärme/Fastighet 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 63 Dnr KS 2020/298 
 
Renhållningsverksamheten i Melleruds kommun – årsrapport 2019  
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa årsrapporten för Renhållningsverksamheten för år 2019.  

2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Renhållningsverksamheten är en taxefinansierad verksamhet som årligen ska särredovisas, 
fastställas av huvudmannen och göras tillgänglig för abonnenterna. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en årsrapport för Renhållningsverksamheten 
inom Melleruds kommun 2019. 
 
Beslutsunderlag 

• Renhållningsverksamhetens årsrapport 2019.  
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2020-05-05, § 155.  
• Kommunstyrelsens beslut 2020-05-13, § 106. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa årsrapporten för Renhållningsverksamheten för år 2019.  
2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 64 Dnr KS 2020/225 
 
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud, årsredovisning för 2019 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun 

1. godkänner Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud årsredovisning för år 2019. 

2. beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 
 
Jäv 

På grund av jäv deltar inte Daniel Jensen (KD) i handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud har överlämnat årsredovisning, verksamhets-
berättelse och revisionsberättelse för 2019. Verksamheten redovisar ett överskott på 340 tkr. 

Förbundets revisorer har granskat årsredovisningen och tillstyrker ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 

• Samordningsförbundets i Vänersborg/Mellerud årsredovisning   
och revisionsberättelse för år 2019. 

• Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud beslut 2020-03-20, § 33.  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2020-05-05, § 146.  
• Kommunstyrelsens beslut 2020-05-13, § 116. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun 
1. godkänner Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud årsredovisning för år 2019. 

2. beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud  
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§ 65 Dnr KS 2020/291 
 
Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning 2019 samt 
granskningsrapport och revisionsberättelse 
 
Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen för Fyrbodals 
kommunalförbund samt de enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2019 års 
verksamhet. 
 
Jäv 

På grund av jäv deltar inte Morgan E Andersson (C) och Michael Melby (S) i 
handläggningen av detta ärende. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Direktionen för Fyrbodals kommunalförbund har överlämnat en årsredovisning för 2019 som 
utförligt beskriver det gångna årets verksamhet och ekonomiska utfall.  

Den ekonomiska redovisningen för 2019 visar ett överskott i basverksamheten på cirka 371 tkr. 
Projektverksamheten visar ett överskott på cirka 731 tkr som är hänförligt till ett antal avslutade 
projekt. Den övriga löpande verksamheten visar ett underskott om cirka 636 tkr. Det totala 
resultatet beräknas uppgå till cirka 466 tkr vilket är en försämring med 251 tkr mot prognosen 
som visade ett positivt resultat på 621 tkr.  
Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 

• Årsredovisning, granskningsrapport samt revisionsberättelse för 2019.  
• Fyrbodals kommunalförbunds beslut 2020-04-02, § 19. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2020-05-05, § 147.  
• Kommunstyrelsens beslut 2020-05-13, § 117. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen för Fyrbodals 
kommunalförbund samt de enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2019 års 
verksamhet. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Fyrbodals kommunalförbund  
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§ 66    
 
Nytillkomna motioner 
 
Kommunfullmäktiges beslut   
Kommunfullmäktige medger att motionerna får läggas fram och överlämnar dem till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 Inlämnad av 
Motion om att samtliga politiker i kommunfullmäktige avstår 
från sitt arvode på 200 kronor/fullmäktigemöte från och med 
maj månad 2020 och året ut att användas till julhälsning till 
äldre och ensamma. 

Dnr KS 2020/289  

Berny Dahlberg (SD) 

Motion om att Melleruds kommun upphör med parkerings-
bevakning snarast möjligt  
Dnr KS 2020/288 

Martin Andersson (SD) 

 
Beslutsunderlag 

• Motioner. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige medger att motionerna får läggas  
fram och överlämnar dem till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
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§ 67    
 
Nytillkomna medborgarförslag 
 
Kommunfullmäktiges beslut   
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 Inlämnad av Besvaras av 

Medborgarförslag om hundrastgård i 
Åsensbruk  

Dnr KS 2020/345 

Anita Johansson, 
Åsensbruk 

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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§ 68    
 
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. 

• Länsstyrelsens beslut 2020-04-29 om att utse Roland Berglund (SD) till ny ledamot och 
Sandra Rexefjord (SD) till ny ersättare med anledning av Reine Hassels avsägelse som 
ledamot i kommunfullmäktige. Dnr KS 2020/257. 

• Dalslands miljö- och energiförbunds förslag till budget för 2021. Dnr 2020/324. 
• AB Melleruds Bostäders prognos 1/2020. Dnr 2020/342. 
• Pensionsavtal - bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda  

(OPF-KL). Dnr 2020/354. 
• Uppföljning av heltidsplanen 2020. Dnr 2020/357. 

 
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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