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  Utdragsbestyrkande 

Tid och plats Onsdagen den 16 januari 2019, klockan 08.30 – 12.05, 13.00 – 16.00 i 
Bolstadsrummet 

Beslutande  
Ledamöter Morgan E Andersson, ordf. (C) 

Peter Ljungdahl (C) 
Daniel Jensen   (KD 
Sofia Falander  (MP) §§ 1-4  
Eva Pärsson, 1:e vice ordf. (M) §§ 1-10, 12-35 
Jörgen Eriksson (KIM) §§ 1-10, 12-35 
Michael Melby, 2:e vice ordf. (S) §§ 1-10, 12-35  
Marianne Sand-Wallin (S) §§ 1-10, 12-35 
Thomas Hagman (S) 
Ulf Rexefjord  (SD) 
Liselott Hassel  (SD) 

 
Tjänstgörande ersättare Mohamed Mahmoud (MP) §§ 5-35 för Sofia Falander (MP) 
 Gert Lund (SD) § 11 för Marianne Sand Wallin (S) 

Sture Bäckström (KIM) § 11 för Jörgen Eriksson (KIM) 
Christine Andersson (S)  § 11 för Michael Melby (S)  
Mauri Simson  (L) § 11 för Eva Pärsson (M) 

Övriga närvarande 
Ersättare Gert Lund (SD) §§ 1-10, 12-35 

Mohamed Mahmoud (MP) §§ 1-4 
Martin Andersson (SD) 
Christine Andersson (S) §§ 1-10, 12-35 
Mauri Simson (L)  §§ 1-10, 12-35 
Ludwig Mossberg (M)   
Sture Bäckström (KIM) §§ 1-10, 12-35 

  
Tjänstemän Sophia Vikström, kommunchef    

Ingrid Engqvist, chefssekreterare 
Anders Pettersson, kultur- och utbildningschef § 1 
Magnus Olsson, samhällsbyggnadschef §§ 2, 34 
Lorentz Norberg, enhetschef gata/park § 2 
Peter Mossberg, enhetschef fjärrvärme/fastigheter § 2 
Björn Lindquist, ekonomichef §§ 2, 5 
Anders Broberg, enhetschef VA §§ 2, 34 
Jeanette Johansson, HR-chef §§ 3-4 
Sofie Edvinsson, HR-konsult §§ 3-4 

Utses att justera  
Justerare Peter Ljungdahl (C) 
Ersättare Daniel Jensen (KD) 
 

Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 17 januari 2019, klockan 15.00 
 

Justerade paragrafer  §§ 1 - 35 
 
Underskrifter Sekreterare ..............................................................................................  
  Ingrid Engqvist 

 Ordförande .............................................................................................................................................. 
  Morgan E Andersson  

 Justerande .............................................................................................................................................. 
 Peter Ljungdahl 

 

 ANSLAG/BEVIS   
Protokollet är justerat.  Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Organ Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 2019-01-16 

 
Datum då anslaget sätts upp 2019-01-18   

 
Datum då anslaget tas ned 2019-02-11 
  
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 

Underskrift ........................................................................................................ 
 Ingrid Engqvist 
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§ 1 Dnr KS 2019.8.007    
 
Revisionsrapporten - Granskning av planering av 
gymnasieskolans framtida verksamhet 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Melleruds kommun har PwC 
granskat planeringen av gymnasieskolans framtida verksamhet i Melleruds 
kommun. 

Syftet med granskningen är att undersöka om kultur- och utbildningsnämndens  
styrning och ledning av gymnasieverksamheten är ändamålsenlig. 

Utifrån granskningen är revisionens sammanfattande bedömning att kultur- och 
utbildningsnämndens styrning och ledning av gymnasieverksamheten endast  
delvis är ändamålsenlig. 

Kommunens revisorer behandlade revisionsrapporten vid sammanträdet den 19 
december 2018 och beslutade att skicka rapporten till kultur- och utbildnings-
nämnden med begäran om svar över vidtagna åtgärder med anledning av 
granskningen senast den 31 mars 2019. Rapporten skickas även för kännedom  
till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 

• Revisionsrapporten - Granskning av planering av gymnasieskolans framtida 
verksamhet 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner 
redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 2 Dnr KS 2018/344.041    
 
Investeringsbudget 2019, plan 2020-2021  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa investeringsbudget för 2019 och investeringsplan för 2020-2021. 

2. notera information om pågående investeringsprojekt. 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att posten Krisberedskap, bensintank (400 tkr) tas bort 
ur Investeringsbudget 2019, plan 2020-2021.  
 
Reservationer  

Ulf Rexefjord och Liselott Hassel (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget förslag att anslagen till reinvestering asfalt i investeringsbudget 2019 
återställs till tidigare föreslagen nivå (4,2 Mnkr) för 2019 samt planåren 2020  
och 2021. 

Michael Melby (S), Marianne Sand Wallin (S) och Thomas Hagman (S) reserverar 
sig mot beslutet till förmån för eget förslag att de tidigare budgeterade 5 Mnkr till 
förskolelokal i centrala Mellerud kvarstår. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt 11 kap. § 10 i kommunallagen ska investeringsbudgeten fastställas av 
kommunfullmäktige före november månads utgång.  De år då val av fullmäktige 
har förrättats i hela landet ska investeringsbudgeten fastställas av det nyvalda 
fullmäktige. 

Arbetsutskottet beslutade den 23 oktober 2018, § 376, att återremittera ärendet 
för vidare beredningen.  

Investeringsvolymen för perioden är ovanligt hög ur ett Mellerudsperspektiv. 

För god ekonomisk hushållning bör investeringsnivån i Melleruds kommun ligga 
omkring 40 Mnkr, förutsatt att resultatet uppgår till 2 procent av skatter och 
bidrag, dvs. 12-13 Mnkr.  

Kommunfullmäktige beslutade den 21 november 2018, § 134, att återremittera 
ärendet för vidare beredning med särskilt fokus på de delar som avser: 

• minskning av asfaltering. 

• förskjutning i tid till 2020 gällande ny kommunentré. 

• Minskning av maskininvestering inom förråd och service. 
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Kommunfullmäktige beslutade den 19 december 2018, § 157, att återremittera 
ärendet i syfte att förbättra och förtydliga beredningen. De poster det råder delade 
meningar om i förslag 2 kontra förslag 1 behöver klargöras och motiveras varför 
man prioriterar som man gör. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-19, § 157. 
• Förslag till investeringsbudget för 2019 och investeringsplan för 2020-2021. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa investeringsbudget för 2019 och investeringsplan för 2020-2021. 

2. notera information om pågående investeringsprojekt. 

Ulf Rexefjord (SD): Bifall till föreliggande förslag med tillägget att anslagen till 
reinvestering asfalt i investeringsbudget 2019 återställs till tidigare föreslagen nivå 
(4,2 Mnkr) för 2019 samt planåren 2020 och 2021. 

Daniel Jensen (KD): Bifall till föreliggande förslag med ändringen att posten 
Krisberedskap, bensintank (400 tkr) tas bort.  

Michael Melby (S) och Marianne Sand Wallin (S): Bifall till föreliggande förslag med 
tillägget att de tidigare budgeterade 5 Mnkr till förskolelokal i centrala Mellerud 
kvarstår. 
 
Beslutsgång 1 

Ordförande ställer föreliggande förslag mot Daniel Jensens bifallsyrkande med 
ändringen där posten Krisberedskap, bensintank (400 tkr) tas bort och finner att 
kommunstyrelsen bifaller Jensens förslag. 
 
Beslutsgång 2 

Ordförande ställer föreliggande förslag mot Ulf Rexefjords bifallsyrkande med 
tillägget att anslagen till reinvestering asfalt i investeringsbudget 2019 återställs  
till tidigare föreslagen nivå (4,2 Mnkr) för 2019 samt planåren 2020 och 2021 och 
finner att kommunstyrelsen avslår detta. 

Omröstning begärd. Ordförande godkänner följande beslutsgång. 

Ja-röst till föreliggande förslag. 
Nej-röst till Rexefjords förslag. 
 
Omröstningsresultat 

Med 6 ja-röster för föreliggande förslag och 5 nej-röster för Ulf Rexefjords förslag 
beslutar kommunstyrelsen bifalla föreliggande förslag. 
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Ordinarie ledamöter Parti Ersättare Parti Ja Nej Avstår 
Peter Ljungdahl (C)   X   
Daniel Jensen  (KD   X   
Sofia Falander (MP)   X   
Eva Pärsson (M)   X   
Jörgen Eriksson (KIM)   X   
Michael Melby (S)    X  
Marianne Sand-Wallin (S)    X  
Thomas Hagman (S)    X  
Ulf Rexefjord (SD)    X  
Liselott Hassel (SD)    X  
Morgan E Andersson (C)   X   
Summa  6 5  

 
Beslutsgång 3 

Ordförande ställer föreliggande förslag mot Michael Melbys bifallsyrkande med 
tillägget att de tidigare budgeterade 5 Mnkr till förskolelokal i centrala Mellerud 
kvarstår och finner att kommunstyrelsen avslår detta. 

Omröstning begärd. Ordförande godkänner följande beslutsgång. 

Ja-röst till föreliggande förslag. 
Nej-röst till Michael Melbys förslag. 
 
Omröstningsresultat 

Med 8 ja-röster för föreliggande förslag och 3 nej-röster för Michael Melbys förslag 
beslutar kommunstyrelsen bifalla föreliggande förslag. 
 
Ordinarie ledamöter Parti Ersättare Parti Ja Nej Avstår 
Peter Ljungdahl (C)   X   
Daniel Jensen  (KD   X   
Sofia Falander (MP)   X   
Eva Pärsson (M)   X   
Jörgen Eriksson (KIM)   X   
Michael Melby (S)    X  
Marianne Sand-Wallin (S)    X  
Thomas Hagman (S)    X  
Ulf Rexefjord (SD)   X   
Liselott Hassel (SD)   X   
Morgan E Andersson (C)   X   
Summa  8 3  
 
Beslutet skickas till 

Kommunchefen 
Samhällsbyggnadschefen 
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§ 3 Dnr KS 2018/735.026  
 
Rehabiliteringspolicy  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. anta Rehabiliteringspolicy enligt föreliggande förslag.  

2. upphäva Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen antagen av 
kommunfullmäktige den 23 februari 2005, § 16.  

 
Sammanfattning av ärendet 

Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för samtliga åtgärder av medicinsk, 
psykologisk, social och arbetslivsinriktad karaktär som har som syfte att hjälpa 
sjuka och skadade att återvinna bästa möjliga funktionsförmåga och förutsättningar 
för ett normalt arbetsliv. I Melleruds Kommun är arbetet med förebyggande 
insatser och rehabilitering en viktig del av en god personalpolitik. En tydlig 
rehabiliteringsprocess syftar till att sjukskrivna medarbetare så snart som möjligt 
ska återgå i arbete. Melleruds kommuns rehabiliteringspolicy tydliggör bland annat 
arbetsgivarens förhållningssätt, ansvaret för rehabiliteringen och samverkan mellan 
olika parter som kan vara involverade i rehabiliteringsarbetet.  

För att säkerhetsställa och underlätta att rehabiliteringsarbetet sker på ett korrekt 
vis hanteras allt rehabiliteringsarbete i vårt sjuk – och rehabiliteringsverktyg Adato. 
Riktlinjer för rehabiliteringsarbete finns i chefshandboken.  
 
Beslutsunderlag 

• Rehabiliteringspolicy. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2018-12-18, § 468. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

1. anta Rehabiliteringspolicy enligt föreliggande förslag.  

2. upphäva Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen antagen av 
kommunfullmäktige den 23 februari 2005, § 16.  

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 4 Dnr KS 2018/734.026  
 
Policy avseende kränkande särbehandling 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. anta Policyn avseende kränkande särbehandling enligt föreliggande förslag.  

2. upphäva Mångfaldspolicy antagen av kommunfullmäktige den 24 april 2002,  
§ 23.  

 
Sammanfattning av ärendet 

Arbetsgivaren har sett över de dokument som berör ämnet kränkande 
särbehandling och har därmed gjort om den gällande mångfaldspolicy som tidigare 
beskrivit hur vi i kommunen hanterar olika typer av kränkande särbehandling och 
dess olika innefattande begrepp. Genom en ny policy med förändrat namn beskrivs 
kränkningarna under det samlade begreppet kränkande särbehandling. Bifogat 
dokument benämnt Policy kränkande särbehandling utgör förslag till nytt politiskt 
styrdokument inom arbetsmiljöområdet gällande för förtroendevalda och anställda i 
Mellerud kommun. 
 
Beslutsunderlag 

• Policy gällande Kränkande särbehandling 
• Mångfaldspolicy: KF § 23 Den 24 april 2002 
• Arbetsmiljölagen SFS 1977:1160 
• Diskrimineringslagen SFS 2008:567  
• Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Systematiskt arbetsmiljöarbete  

AFS 2001:1(SAM) 
• Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4 med tillhörande vägledning.  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2018-12-18, § 469. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

1. anta Policyn avseende kränkande särbehandling enligt föreliggande förslag.  

2. upphäva Mångfaldspolicy antagen av kommunfullmäktige den 24 april 2002,  
§ 23.  

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 5 Dnr KS 2018/764.049  
 
Begäran om driftsbidrag till stiftelsen Dal Västra Värmlands 
Järnväg (DVVJ) för verksamhetsåret 2019 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. 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 
finanseringsplan. 

2. finansiering sker inom konto för kommunstyrelsens förfogandeansvar.  

3. bjuda in VD för stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) till 
kommunstyrelsens sammanträde den 13 februari 2019 för en föredragning 
av bolagets ekonomiska situation och verksamhetsplan. 

 
Sammanfattning av ärendet 

För att klara verksamhetsåret 2019 enligt lagd budget behöver Dal Västra 
Värmlands Järnväg (DVVJ) ett driftsbidrag på 3 miljoner kronor från stiftarna 
Bengtsfors och Melleruds kommuner. Nivån på bidrag ska minskas med det belopp 
som Västra Götalandsregionen bidrar med. 

Det är av vikt att metodiken för utbetalning av bidrag revideras med avseende på 
frekvens. Äskandet sker i enlighet med lagd budget och affärsplan. 

DVVJ bedriver verksamhet inom järnväg fördelat på sommartrafik (persontransport 
åt Dalslands kanal), dressinuthyrning och entreprenadtjänster inom järnväg. 

Sommartrafiken belastas med huvudsakliga kostnader för infrastruktur, personal, 
försäkringar och underhåll av vagnpark. Differensen mellan intäkt och utgifter ger 
att verksamheten inte uppvisar en lönsamhet. 

Styrelsen för DVVJ tog ett strategiskt beslut att driva DVVJ:s utveckling med ett 
tydligare fokus på framtid annat än förvaltning. För att nå dit har en VD och en 
lokförare rekryterat. Lokföraren kom in under kvartal 3-4 och genererar intäkter 
som täcker utgifter. VD är på plats och driver verksamheten med ett fokus på 
utveckling såsom önskat. Kostnaden för VD kom direkt medan intäkt av arbetet 
som sådant antas genererar en vinst senare under 2020. 

Lagd affärsplan och budgetplan syftar till att verksamheten ska gå mot att öka 
entreprenadverksamheten för att stötta lokalt näringsliv. Inriktningen är att bredda 
verksamheten så att denna även innehåller försäljning av tjänster inom säkerhet 
och revision. Affärsplanen innehåller även en uppdelning av företaget mellan ena 
delen sommartrafik och andra delen entreprenadverksamhet. 

Det ekonomiska läget för DVVJ vid starten av verksamhetsåret 2019 är att bidrag 
behöver betalas ut innan utgången av kvartal 1. 
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Förslag till fördelning av kostnaderna för driftsbidraget är  

• 500 tkr kr från Bengtsfors kommun 
• 500 tkr kr från Melleruds kommun 
• 2 Mnkr från Västra Götalandsregionen 

Långtidsprognosen för driftsbidrag enligt nedan, se även budgetplan. 

2019:  3 Mnkr 

2020:  2,5 Mnkr 

2021:  2 Mnkr 

2022:  1,5 Mnkr 

2023:  1 Mnkr 

2024: 500 tkr alt. 0 kr. beroende på fonderat kapital. 

Utan bidrag kommer en avveckling av verksamheten att starta, plan för detta 
kommer att upprättas. Nyttjanderätten av trafikavtalet kommer att revideras. 

Det ska tas hänsyn till att avtal med Green Cargo anger en uppsägningstid på  
6 månader från DVVJ:'s sida. Krav på skadestånd kan komma att riktas mot  
DVVJ vid ett ofullständigt uppfyllande av avtal. 

Verksamheten kan även bli föremål för utbetalningar av lön 1 enlighet med  
regler för lönegaranti. 
 
Beslutsunderlag 

• Skrivelse från Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) med resultatrapport  
2018 och budget 2019. 
 

Ajournering 

Eva Pärsson (M) begär ajournering för partivisa överläggningar. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att bjuda in VD för stiftelsen 
Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) till kommunstyrelsens sammanträde den  
13 februari 2019 för en föredragning av bolagets ekonomiska situation och 
verksamhetsplan. 

Eva Pärsson (M): Kommunstyrelsen beslutar att  

1. 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 
finanseringsplan. 

2. finansiering sker inom kommunstyrelsens förfogandekonto.  
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Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslagen och finner att kommunstyrelsen bifaller dessa. 
 
Beslutet skickas till 

Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) 
Bengtsfors kommun 
Västra Götalandsregionen 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen 

  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsen 2019-01-16 13
  
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 6 Dnr KS 2018/247.845 
 
Vita Sandars Camping - slutredovisning av investering i 
fiberutbyggnad  
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av genomförd investering i 
fiberutbyggnad till ett belopp av 48 723 kronor exklusive moms. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Vita Sandars  
Camping AB ska kommunen lämna medgivande till en investering. 

Vita Sandars Camping AB ansökte den 9 april 2018 ansökt om kommunens 
godkännande av en investering avseende fiberutbyggnad. Investeringskostnaden 
beräknades uppgå till 75 tkr. Begärd avskrivningstid är 20 år. 

Kommunstyrelsen beslutade den 9 maj 2018, § 86, att godkänna en investering 
avseende fiberutbyggnad till ett belopp av 75 tkr (75 000 kronor). Avskrivnings-
tiden ska vara 20 år. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens beslut 2018-05-09, § 86. 
• Slutredovisning av investering. 
• Arbetsutskottets beslut 2018-12-04, § 455. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt 
följande: 
Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av genomförd investering i 
fiberutbyggnad till ett belopp av 48 723 kronor exklusive moms. 
 
Beslutsgång 

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

Vita Sandars Camping AB  
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen  
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§ 7 Dnr KS 2018/696.805 
 
Ansökan om bidrag till Konstvandring i Dalsland 2019 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. Melleruds kommun beviljar Konstvandring i Dalsland 2 tkr i bidrag för  
2019 års arrangemang under förutsättning att övriga berörda kommuner  
fattar likalydande beslut.  

2. finansiering sker inom kommunchefens budget centralt. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Föreningen Konstvandring i Dalsland arrangerat varje år en konstvandring under 
Kristi Himmelfärdshelgen då medlemmar öppnar sina ateljéer under fyra dagar.  
Nästa gång är 30 maj till 2 juni 2019. 

I samband med 2018 års konstvandring kommer en Västra Götalandsregionen 
kommer att bidrag med lika stort bidrag som kommer in från de sex berörda 
kommunerna. 

Föreningen ansöker om 2 tkr från Melleruds kommun. 
 
Beslutsunderlag 

• Ansökan om bidrag från Föreningen Konstvandring i Dalsland. 
• Arbetsutskottets beslut 2018-12-04, § 454.  

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt 
följande: 
Kommunstyrelsen beslutar att  

1. Melleruds kommun beviljar Konstvandring i Dalsland 2 tkr i bidrag för  
2019 års arrangemang under förutsättning att övriga berörda kommuner  
fattar likalydande beslut.  

2. finansiering sker inom kommunchefens budget centralt. 
 
Beslutsgång 

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

Föreningen Konstvandring i Dalsland  
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen  
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§ 8 Dnr KS 2018/529.805 
 
Ansökan om bidrag till bolltvätt och svar på förfrågan om 
enhetlig skyltning av sponsorer i D-hallen 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. bifalla ansökan om bidrag till bolltvätt, motsvarande 37 250 kronor och 
kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att verkställa beslutet. 

2. bifalla förfrågan om enhetlig skyltning för sponsring på bestämda platser i  
D-hallen och kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att verkställa beslutet.   

3. finansiering sker inom kontot för kommunstyrelsens förfogandeansvar.   
 
Sammanfattning av ärendet 

Den 1 september 2018 ansökte Melleruds Handbollsklubb om medel för att köpa in 
en bolltvätt till nya D-hallen på Rådahallen. Klistret som används för att generera 
bättre grepp på bollen är svår att rengöra. Klistret har blivit ett stort problem och 
en bolltvätt hade lindrat slitaget på hallen och läktaren. Även ett flertal andra 
idrottsföreningar har klagat över klistret. 

Handbollsklubben har även en förfrågan om enhetlig skyltning för sponsring på 
bestämda platser i D-hallen. Utebliven skyltning har tyvärr inneburit uteblivna 
sponsringspengar. I nuläget får inte skyltar användas i D-hallen. 

Utredningens förslag är att kommunstyrelsen bifaller ansökan om bidrag till 
bolltvätt, motsvarande 37 250 kronor, samt att kommunstyrelsen bifaller förfrågan 
om enhetlig skyltning för sponsring på bestämda platser i D-hallen. 
 
Beslutsunderlag 

• Ansökan om bidrag till bolltvätt. 
• Rådahallens kommentarer. 
• Offert på inköp av bolltvätt.  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-12-18, § 472. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt 
följande: 
Kommunstyrelsen beslutar att  

1. bifalla ansökan om bidrag till bolltvätt, motsvarande 37 250 kronor och 
kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att verkställa beslutet. 

2. bifalla förfrågan om enhetlig skyltning för sponsring på bestämda platser i  
D-hallen och kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att verkställa beslutet.   

3. finansiering sker inom kontot för kommunstyrelsens förfogandeansvar.   
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Ulf Rexefjord (SD): Kommunstyrelsen beslutar att  

1. avslå ansökan om bidrag till bolltvätt, motsvarande 37 250 kronor med 
motiveringen att kommunen inte bör bevilja bidrag i efterhand.  

2. kommunen bekostar och installerar en projektor för sponsringsändamål m.m. 
enligt enhetschefens önskemål om digital skyltning. 

3. finansiering sker inom kontot för kommunstyrelsens förfogandeansvar.   
 
Peter Ljungdahl (C) och Daniel Jensen (KD): Kommunstyrelsen beslutar att  

1. bifalla ansökan om bidrag till bolltvätt, motsvarande 37 250 kronor och 
kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att verkställa beslutet. 

2. finansiering sker inom kontot för kommunstyrelsens förfogandeansvar.   

3. återremittera ärendet för vidare beredning vad gäller digital skyltning av 
sponsorer i D-hallen. 

 
Beslutsgång 1 

Ordförande ställer arbetsutskottets bifallsförslag punkt 1 mot Ulf Rexefjords 
avslagsförslag punkt 1 mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller  
arbetsutskottets bifallsförslag. 

Beslutsgång 2 

Ordförande frågar på arbetsutskottets förslag punkt 3 och finner att arbetsutskottet 
bifaller detta. 

Beslutsgång 3 

Ordförande frågar på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller 
återremitteras vad gäller punkt 2 i arbetsutskottets förslag och finner att ärendet 
ska återremitteras till kommunchefen för vidare beredning vad gäller digital 
skyltning av sponsorer i D-hallen. 
 
Beslutet skickas till 

Melleruds Handbollsklubb  
Kommunchefen 
Verksamhetsutvecklaren 
Enhetschef Rådahallen 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 9 Dnr KS 2018/181.805 
 
Ansökan om bygdepeng till renovering av Örs bygdegård 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. bifalla första etappen på ansökan om bygdepeng till renovering av Örs 
bygdegård, motsvarande 31 tkr.  

2. en ny ansökan och utvärdering ska lämnas in till kommunstyrelsen senast 
september 2019.   

 
Sammanfattning av ärendet 

Örs bygdegårdsförening har den 12 mars 2018 ansökt om bygdepeng till 
renovering av Örs bygdegård. Föreningens ansökan avser fyra renoveringar 
motsvarande 93 250 kronor i materialkostnader.    

Utredningen finner ett stort behov av att renovera Örs bygdegård. Det är dock 
väldigt stora kostnader som ansökning medför. Utredningens förslag är att 
totalkostnaden, motsvarande 93 250 kronor, delas upp i tre etapper, motsvarande 
31 100kr. Som förslagsvis betalas ut på tre år. Efter varje etapp inlämnas en 
utvärdering och en omprövning av beslutet. 

Utredningen finner att ansökan om bygdepeng till renovering av Örs bygdegård bör 
bifallas. Utredningen finner dock att kostnaden ska delas upp i tre etapper.    
 
Beslutsunderlag 

• Ansökan om bygdepeng till renovering av Örs bygdegård. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-12-18, § 471. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt 
följande: 
Kommunstyrelsen beslutar att  

1. bifalla första etappen på ansökan om bygdepeng till renovering av Örs 
bygdegård, motsvarande 31 tkr.  

2. en ny ansökan och utvärdering ska lämnas in till kommunstyrelsen senast 
september 2019.   

 
Beslutsgång 

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

Örs bygdegårdsförening  
Verksamhetsutvecklaren 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 10 Dnr KS 2017/708.805 
 
Ansökan om bidrag till stationshuset i Dals Rostock  
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. bifalla bidrag för materialkostnaden, motsvarande 28 tkr, till stationshuset i  
Dals Rostock förutsatt att Stationshusföreningen står för arbetskostnaden, 
alternativt, att föreningen hittar en annan finansiär som står för arbets-
kostnaden.  

2. bidraget finansieras inom avsatta medel till bygdepeng. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Stationsföreningen i Dals Rostock har den 11 december 2017 ansökt om ett 
ekonomiskt bidrag för renovering bl. a. tak på stationshuset i halv skala som 
byggdes under åren 1999–2000.  

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade den 9 januari 2018 att återremittera 
ärendet för komplettering av bidragsbelopp och förtydligande av vad bidraget ska 
användas till.  

Stationshusföreningen i Dals Rostock ansökte den 30 januari 2018 om ett bidrag 
motsvarande 102 400 kr inklusive moms för reparation av taket på stationshuset. 

Utredningen finner att ansökan om bidrag till stationshuset i Dals Rostock bör 
bifallas, dock endast bidrag för materialkostnaden och endast om föreningen står 
för arbetskostnaden.   
 
Beslutsunderlag 

• Ansökan om bidrag till stationshuset i Dals Rostock 
• Offert, Olesens Bygg AB. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-12-18, § 473. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt 
följande: 
Kommunstyrelsen beslutar att  

1. bifalla bidrag för materialkostnaden, motsvarande 28 tkr, till stationshuset i  
Dals Rostock förutsatt att Stationshusföreningen står för arbetskostnaden, 
alternativt, att föreningen hittar en annan finansiär som står för arbets-
kostnaden.  

2. bidraget finansieras inom avsatta medel till bygdepeng. 
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Beslutsgång 

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

Stationsföreningen i Dals Rostock  
Verksamhetsutvecklaren 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 11 Dnr KS 2018/749.024 
 
Arvoden till förtroendevalda, revidering 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa arvoden till förtroendevalda enligt 
föreliggande förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att begära arvodesgruppens skyndsamma tolkning och 
tillämpning av bestämmelserna vad gäller 1:e och 2:e vice ordförandes uppdrag i 
relation till arvode. 
 
Jäv 

På grund av jäv deltar inte Michael Melby (S), Marianne Sand Wallin (S), Eva 
Pärsson (M), Jörgen Eriksson (KIM) i handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av kommunfullmäktiges beslut den 21 november 2018, § 145,  
att införa 1:e och 2:e vice ordförande i samtliga nämnder och styrelser har 
arvodesberedningen att föreslå en anpassning av arvoden till de förtroendevalda. 
Arvodesberedningens förslag bygger på tidigare principer. Arvoden för 2:e vice 
ordförande i förslaget motsvarar det som tidigare utbetalats till vice ordförande 
enligt det gamla systemet. Enligt tidigare system har basen för alla arvoden i 
kommunen varit det arvode som riksdagsledamöter erhåller och det har räknats ut 
som en procentandel av detta. Arvodet till vice ordförande i nämnder och styrelser 
har varit en andel av ordförandens arvode. Arvodesberedningen föreslår nu att 
samtliga arvoden beräknas som en andel av riksdagsledamöternas arvode. 
Arvodesberedningen beslutade den 11 december 2018, § 1, att genomföra en 
större genomgång av arvodesreglementet under mandatperioden 2019-2022. 
 
Beslutsunderlag 

• Arvodesberedningens beslut 2018-12-11, § 1. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt 
följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa arvoden till förtroendevalda enligt 
föreliggande förslag. 

Daniel Jensen (KD): Kommunstyrelsen beslutar att begära arvodesgruppens 
skyndsamma tolkning och tillämpning av bestämmelserna vad gäller 1:e och  
2:e vice ordförandes uppdrag i relation till arvode. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 

Beslutet skickas till 

Arvodesgruppen (sammankallande) 
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§ 12 Dnr KS 2018/722.119 
 
Val av auktoriserad revisor för av kommunen förvaltade 
donationsfonder 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar byta revisor från Anders E Hallgren till Elin Kock i 
stiftelserna: 

• Ture och Alida Jarls Minnesfond  
• Birger Alfredssons från Bäckenäset i Dals Rostock Minnesfond  
• Sven-Eric och Ingegerd Nilssons från Mellerud Minnesfond 

Sammanfattning av ärendet 

Då Anders E Hallgren går i pension och lämnar sitt arbete som revisor på PwC 
behöver vi en ny revisor till 3 st av de stiftelser som vi i kommunen förvaltar.  

Anders och PwC har föreslagit Elin Kock (PwC) som ny revisor och kommun-
styrelsen behöver ta ett beslut om att genomföra bytet. Därefter kan kommunens 
ansvarige för stiftelser göra en ändringsanmälan till Länsstyrelsen om bytet. 
 
Beslutsunderlag 

• Mejl från Anders E Hallgren. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt 
följande: 
Kommunstyrelsen beslutar byta revisor från Anders E Hallgren till Elin Kock i 
stiftelserna: 

• Ture och Alida Jarls Minnesfond  
• Birger Alfredssons från Bäckenäset i Dals Rostock Minnesfond  
• Sven-Eric och Ingegerd Nilssons från Mellerud Minnesfond 
 
Beslutsgång 

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

Controller 
Länsstyrelsen Västra Götaland 
Elin Kock, PWC   
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§ 13  Dnr KS 2018/592.111 
 
Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2019-2022 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. till ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott för 
mandatperioden 2019-2022 utse 

 
Ledamöter  Ersättare  
Morgan E Andersson (C) Peter Ljungdahl (C) 
Eva Pärsson (M) Sofia Falander (MP) 
Daniel Jensen  (KD Jörgen Eriksson (KIM) 
Michael Melby (S) Thomas Hagman (S) 
Ulf Rexefjord (SD) Liselott Hassel (SD) 

 
2. välja Morgan E Andersson (C) till kommunstyrelsens arbetsutskotts  

ordförande för mandatperioden 2019-2022. 

3. välja Eva Pärsson (M) till kommunstyrelsens arbetsutskotts 1:e vice ordförande 
för mandatperioden 2019-2022.  

4. välja Michael Melby (S) till kommunstyrelsens arbetsutskotts 2:e vice ordförande 
för mandatperioden 2019-2022. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunstyrelsens reglemente § 47 ska inom kommunstyrelsen finnas ett 
arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå av fem ledamöter och fem ersättare.  
 
Beslutsunderlag 

• Valberedningens beslut 2019-01-07, § 2. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Hagman (S): Bifall till valberedningens förslag. 
 
Beslutsgång 

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

Samtliga valda 
Personalenheten 
Troman 
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§ 14   Dnr KS 2018/592.111 
 
Val av ledamot och ersättare Miljö och Hälsorådet 2019-2022 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att till ledamöter och ersättare i miljö- och hälsorådet  
för mandatperioden 2019-2022 utse 
 

Ledamot  Ersättare  
Morgan E Andersson (C) Michael Melby (S) 

 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt miljö- och hälsorådets arbetsordning ska ordförande i kommunstyrelsen  
och ordförande i respektive nämnd ingå i rådet. 
 
Beslutsunderlag 

• Valberedningens beslut 2019-01-07, § 3. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Hagman (S): Bifall till valberedningens förslag. 
 
Beslutsgång 

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

Samtliga valda 
Folkhälsostrategen 
Personalenheten 
Troman 
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§ 15  Dnr KS 2018/592.111 
 
Val av ledamot och ersättare i Kommunala funktions-
hinderrådet 2019-2022 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att till ledamöter och ersättare i kommunala 
funktionshinderrådet för mandatperioden 2019-2022 utse 
 

Ledamot  Ersättare  
Morgan E Andersson (C) Michael Melby (S) 

 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen ska utse en förtroendevald som ska vara ledamot i  
kommunala funktionshinderrådet och en ersättare för denne. 
 
Beslutsunderlag 

• Valberedningens beslut 2019-01-07, § 5. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Hagman (S): Bifall till valberedningens förslag. 
 
Beslutsgång 

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

Samtliga valda 
Socialnämnden 
Personalenheten 
Troman 
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§ 16  Dnr KS 2018/592.111 
 
Val av ledamot och ersättare i Kommunala Pensionärsrådet 
2019-2022 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att till ledamöter och ersättare i kommunala 
pensionärsrådet för mandatperioden 2019-2022 utse 
 

Ledamot  Ersättare  
Morgan E Andersson (C) Michael Melby (S) 

 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen ska utse en förtroendevald som ska vara ledamot i  
kommunala pensionärsrådet och en ersättare för denne. 
 
Beslutsunderlag 

• Valberedningens beslut 2019-01-07, § 4. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Hagman (S): Bifall till valberedningens förslag. 
 
Beslutsgång 

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

Samtliga valda 
Socialnämnden 
Personalenheten 
Troman 
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§ 17  Dnr KS 2018/592.111 
 
Val av ledamöter och ersättare i kommunens förhandlings-
delegation 2019-2022 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. till ledamöter och ersättare i kommunens förhandlingsdelegation för 
mandatperioden 2019-2022 utse 
 

Ledamöter  Ersättare  
Morgan E Andersson (C) Peter Ljungdahl (C) 
Eva Pärsson (M) Sofia Falander (MP) 
Daniel Jensen  (KD Jörgen Eriksson (KIM) 
Michael Melby (S) Thomas Hagman (S) 
Ulf Rexefjord (SD) Liselott Hassel (SD) 

 
2. välja Morgan E Andersson (C) till kommunens förhandlingsdelegations  

ordförande för mandatperioden 2019-2022. 

3. välja Eva Pärsson (M) till kommunens förhandlingsdelegations 1:e vice 
ordförande för mandatperioden 2019-2022. 

4. välja Michael Melby (S) till kommunens förhandlingsdelegations 2:e vice 
ordförande för mandatperioden 2019-2022. 

 
Beslutsunderlag 

• Valberedningens beslut 2019-01-07, § 6. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Hagman (S): Bifall till valberedningens förslag. 
 
Beslutsgång 

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

Samtliga valda 
HR-chefen 
Personalenheten 
Troman 
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§ 18  Dnr KS 2018/592.111 
 
Val av ledamöter i Polsam 2019-2022 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att till ledamöter i Polsam för mandatperioden  
2019-2022 utse 
 

Ledamot  
Morgan E Andersson (C) 
Eva Pärsson (M) 
Michael Melby (S) 

 
Beslutsunderlag 

• Valberedningens beslut 2019-01-07, § 7. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Hagman (S): Bifall till valberedningens förslag. 
 
Beslutsgång 

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

Samtliga valda 
HR-chefen 
Personalenheten 
Troman 
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§ 19   Dnr KS 2018/592.111 
 
Val av ombud till AB Melleruds Bostäders stämmor 2019-2022 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att till ombud och ersättare till AB Melleruds Bostäders 
stämmor för mandatperioden 2019 - 2022 utse: 
 

Ombud  Ersättare  
Morgan E Andersson (C) Michael Melby (S) 

 
Beslutsunderlag 

• Valberedningens beslut 2019-01-07, § 13. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Hagman (S): Bifall till valberedningens förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 

Beslutet skickas till 

Samtliga valda 
AB Melleruds Bostäder 
Personalenheten 
Troman 
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§ 20 Dnr KS 2018/592.111 
 
Val av ombud till Dalslands Turist Aktiebolags stämmor  
2019-2022 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att till ombud och ersättare till Dalslands Turist 
Aktiebolags stämmor för mandatperioden 2019 - 2022 utse: 
 

Ombud  Ersättare  
Eva Pärsson (M) Thomas Hagman (S) 

 
Beslutsunderlag 

• Valberedningens beslut 2019-01-07, § 14. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Hagman (S): Bifall till valberedningens förslag. 
 
Beslutsgång 

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

Samtliga valda 
Dalslands Turist AB 
Personalenheten 
Troman 
 

 
  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsen 2019-01-16 30
  
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 21  Dnr KS 2018/592.111 
 
Val av ombud till Dalbergsåns-Holmsåns Vattenvårds- 
förbunds stämmor 2019-2022 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att till ombud och ersättare till Dalbergsåns-Holmsåns 
Vattenvårdsförbunds stämmor för mandatperioden 2019 - 2022 utse: 
 

Ombud  Ersättare  
Anette Levin (L) Kent Bohlin (S) 

 
Beslutsunderlag 

• Valberedningens beslut 2019-01-07, § 15. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Hagman (S): Bifall till valberedningens förslag. 
 
Beslutsgång 

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

Samtliga valda 
Dalbergsåns-Holmsåns Vattenvårdsförbund 
Personalenheten 
Troman 
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§ 22  Dnr KS 2018/592.111 
 
Val av ombud till Dalbergsåns-Holmsåns Vattenråds stämmor 
2019-2022  
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att till ombud till Dalbergsåns-Holmsåns Vattenråds 
stämmor för mandatperioden 2019 - 2022 utse: 
 

Ombud  Ersättare  
Roland Björndahl (M) Kent Bohlin (S) 

 
Beslutsunderlag 

• Valberedningens beslut 2019-01-07, § 8. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Hagman (S): Bifall till valberedningens förslag. 
 
Beslutsgång 

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

Samtliga valda 
Dalbergsåns-Holmsåns Vattenråd 
Personalenheten 
Troman 
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§ 23  Dnr KS 2018/592.111 
 
Val av ombud till Dalslands Kanals vattenvårdsförbund 
stämmor 2019-2022 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att till ombud till Dalslands Kanals vattenvårdsförbund 
stämmor för mandatperioden 2019 - 2022 utse: 
 

Ombud  Ersättare  
Morgan E Andersson (C) Michael Melby (S) 

 
Beslutsunderlag 

• Valberedningens beslut 2019-01-07, § 9. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Hagman (S): Bifall till valberedningens förslag. 
 
Beslutsgång 

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

Samtliga valda 
Dalslands Kanals vattenvårdsförbund  
Personalenheten 
Troman 
 

  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsen 2019-01-16 33
  
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 24   
 
Val av ombud till Vänerns Vattenvårdsförbund stämmor  
2019-2022 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att till ombud och ersättare för Vänerns 
Vattenvårdsförbund stämmor under mandatperioden 2019 - 2022 utse: 
 

Ombud  Ersättare  
Morgan E Andersson (C) Michael Melby (S) 

 
Beslutsunderlag 

• Valberedningens beslut 2019-01-07, § 18. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Hagman (S): Bifall till valberedningens förslag. 
 
Beslutsgång 

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

Samtliga valda 
Vänerns Vattenvårdsförbund 
Personalenheten 
Troman 
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§ 25  Dnr KS 2018/592.111 
 
Val av ombud till Kommuninvests stämmor 2019-2022 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att till ombud och ersättare till Kommuninvests  
stämmor för mandatperioden 2019 - 2022 utse: 
 

Ombud  Ersättare  
Morgan E Andersson (C) Michael Melby (S) 

 
Beslutsunderlag 

• Valberedningens beslut 2019-01-07, § 16. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Hagman (S): Bifall till valberedningens förslag. 
 
Beslutsgång 

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

Samtliga valda 
Kommuninvest 
Personalenheten 
Troman 
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§ 26  Dnr KS 2018/592.111 
 
Val av ombud till Luftvårdsförbundet Luft i Västs stämmor 
2019-2022 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att till ombud och ersättare för luftvårdsförbundet Luft i 
Västs stämmor under mandatperioden 2019 - 2022 utse: 
 

Ombud  Ersättare  
Roland Björndahl (M) Thomas Hagman (S) 

 
Beslutsunderlag 

• Valberedningens beslut 2019-01-07, § 17. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Hagman (S): Bifall till valberedningens förslag. 
 
Beslutsgång 

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

Samtliga valda 
Luft i Väst  
Personalenheten 
Troman 
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§ 27 Dnr KS 2018/592.111 
 
Val av ombud till Svinesundskommittén stämmor 2019-2022 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att till ombud till Svinesundskommitténs stämmor för 
mandatperioden 2019 - 2022 utse: 
 

Ombud  Ersättare  
Roland Björndahl (M) Thomas Hagman (S) 

 
Beslutsunderlag 

• Valberedningens beslut 2019-01-07, § 10. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Hagman (S): Bifall till valberedningens förslag. 
 
Beslutsgång 

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

Samtliga valda 
Svinesundskommittén 
Personalenheten 
Troman 
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§ 28  Dnr KS 2018/592.111 
 
Val av ombud till Vänersamarbetet ekonomisk förenings 
stämmor 2019-2022  
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att till ombud till Vänersamarbetet ekonomisk  
förenings stämmor för mandatperioden 2019 – 2022 utse: 
 

Ombud  Ersättare  
Roland Björndahl (M) Thomas Hagman (S) 

 
Beslutsunderlag 

• Valberedningens beslut 2019-01-07, § 11. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Hagman (S): Bifall till valberedningens förslag. 
 
Beslutsgång 

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

Samtliga valda 
Vänersamarbetet ekonomisk förening 
Personalenheten 
Troman 
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§ 29   Dnr KS 2018/592.111 
 
Val av ombud till Nätaktiebolaget Biogas Brålandas stämmor 
2019-2022 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att till ombud till Nätaktiebolaget Biogas Brålandas 
stämmor för mandatperioden 2019 - 2022 utse: 
 

Ombud  
Daniel Jensen (KD) 

 
Beslutsunderlag 

• Valberedningens beslut 2019-01-07, § 12. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Hagman (S): Bifall till valberedningens förslag. 
 
Beslutsgång 

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

Samtliga valda 
Nätaktiebolaget Biogas Brålanda 
Personalenheten 
Troman 
 

 

 
  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsen 2019-01-16 39
  
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 30  Dnr KS 2018/592.111 
 
Val av ombud till Föreningen Fiskeområde Vänerns stämmor 
2019-2022 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att till ombud och ersättare för Föreningen Fiskeområde 
Vänerns stämmor under mandatperioden 2019 - 2022 utse: 
 

Ombud  Ersättare  
Christina Andersson (C) Thomas Hagman (S) 

 
Beslutsunderlag 

• Valberedningens beslut 2019-01-07, § 19. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Hagman (S): Bifall till valberedningens förslag. 
 
Beslutsgång 

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

Samtliga valda 
Föreningen Fiskeområde Vänern 
Personalenheten 
Troman 
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§ 31    
 
Redovisning av delegeringsbeslut 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av nedanstående delegeringsbeslut. 
 
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: 

 
A - ALLMÄNNA ÄRENDEN  
 
A1 Allmänna ärenden  
1.2 Allmän handling § 2/2018 
 
B - PERSONALÄRENDEN  
 
B 4 Tillsvidareanställningar  
4.6 Tillsvidareanställning övrig personal § 3/2018 
 
B 12 Organisation  
12.1 Förvaltningsorganisation § 1/2018 
 
D - SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN  
 
D 18 Samhällsbyggnadsförvaltningens  
taxe- och bidragsärenden  
18.4 Bostadsanpassningsbidrag §§ 10-12/2018 
 
H - MEDBORGARKONTORET  
 
H 24 Färdtjänstärenden  
24.1 Färdtjänst (Lagen om färdtjänst,  §§ 11-12/2018 

SFS 1997:736) och   
 
H 27 Parkeringstillstånd   

27.1 Parkeringstillstånd § 31/2018 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner 
redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 32  
   
Anmälan 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

• Finansiell rapport per 2018-11-30. Dnr KS 2018/111. 

• Dalslands miljö- och energinämnds protokoll 2018-12-13 (2 protokoll). 
• Dalslands miljö- och energinämnds delegeringsbeslut 2018-12-18 om 

föreläggande om åtgärder, Nordalskolan inom fastigheten Lunden 1. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 19 december 2018, § 212, om upphävande av 
tomtindelningsplan för kvarteret Strömmen i Mellerud. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 19 december 2018, § 218, att bevilja  
strandskyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser 
strandskyddsdispens för tillbyggnad av komplementbyggnad (skärmtak) på 
fastigheten Krökersrud 1:76. Dnr 2018.315.226. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 19 december 2018, § 219, att bevilja  
strandskyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser 
strandskyddsdispens för tillbyggnad av komplementbyggnad (tvättstuga) 
på fastigheten Krökersrud 1:220. Dnr 2018.319.226. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 19 december 2018, § 220, att bevilja  
strandskyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser 
strandskyddsdispens för fritidshus och komplementbyggnad på fastigheten  
Ryr 1:92. Dnr 2018.345.226. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 19 december 2018, § 221, att bevilja  
strandskyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser 
strandskyddsdispens för ersättning av brygga på fastigheten  
Bråna 4:1. Dnr 2018.337.226. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 19 december 2018, § 222, att bevilja  
strandskyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser 
strandskyddsdispens för altandäck vid komplementbyggnad på fastigheten 
Svankila 1:93. Dnr 2018.341.226. 

• Dalslands miljö- och energinämnds protokoll 2018-12-21. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner 
redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsen 2019-01-16 43
  
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 33  Dnr KS 2018/745.012  
 
Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2019  
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen 
 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt Melleruds kommuns styr- och ledningssystem måste respektive förvaltning 
varje år sammanställa en verksamhetsplan som redogör för samtliga nyckeltal och 
aktiviteter kopplade till nämndmålen.   
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2019. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-12-18, § 476. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt 
följande: 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 

Beslutet skickas till 

Kommunchefen 
Samhällsbyggnadschefen 
Ekonomichefen 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 34 Dnr KS 2018/743.303  
 
Anläggningsavgifter för kommunalt vatten- och avlopp (VA) 
i Upperud, Backa, Sundserud, Östra Järn, Stockenäs och 
Hjortens udde 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. i de beslutade utbyggnadsområdena för kommunalt VA enligt VA-planen -  
Upperud, Backa, Sundserud, Östra järn, Stockenäs och Hjortens udde - ska 
ordinarie anläggningsavgift användas.  

2. upphäva beslut om särtaxa för kommunalt VA i Upperud, antaget av 
kommunfullmäktige den 19 april 2017, § 47. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppgift att ta fram  
ny anläggningsavgift för anslutning av VA samt plan för införande. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 20 juni 2018 att anta en VA-plan. Här pekas följande 
utbyggnadsområden ut: Upperud, Backa, Sundserud, Östra järn, Stockenäs och 
Hjortens udde.  

Man ska även utreda VA-frågan i områdena Köpmannebro och Kambol. Totalt  
rör det sig om 259 fastigheter som ska inkluderas i verksamhetsområdet för 
kommunalt VA. Räknas utredningsområdena bort är det 180 fastigheter som ska 
anslutas.  

Normalt ska kostnaden för utbyggnad av det allmänna VA-nätet bekostas av 
anläggningsavgiften för att ansluta sig till den kommunala VA anläggningen.  
I samband med pågående VA-projekt i Gerdserud samt i Dals-Rostock så visar  
det sig att dagens anläggningsavgift ligger för lågt för att täcka dagens faktiska 
kostnader för att bygga ut ett bostadsområde. En översyn behöver göras för att  
få fram en ordinarie taxa som motsvarar dagens kostnader för att bygga ut ett 
normalt bostadsområde.  

I och med att en ny taxa kommer att tas fram så kommer detta att påverka 
tidigare beslut angående särtaxa i Upperud. Förslaget är att detta beslut upphävs. 

I Köpmannebro kan särtaxa komma att användas då det enligt kalkylerna blir en 
betydande högre kostnad för utbyggnationen av den allmänna VA anläggningen än 
övriga utbyggnadsområden. Eventuell särtaxa bör beslutas efter man sett resultatet 
av utredningen av VA i Köpmannebro.  
 
Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Kommunfullmäktiges beslut 2017-04-19, § 47. 
• Arbetsutskottets beslut 2018-12-18, § 465. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

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

1. i de beslutade utbyggnadsområdena för kommunalt VA enligt VA-planen -  
Upperud, Backa, Sundserud, Östra järn, Stockenäs och Hjortens udde - ska 
ordinarie anläggningsavgift användas.  

2. upphäva beslut om särtaxa för kommunalt VA i Upperud, antaget av 
kommunfullmäktige den 19 april 2017, § 47. 

 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
VA-chefen   
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§ 35  
   
Aktuella frågor 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Dalsland kommer på besök och Dalsland bjuder på frukost 
Kommunchefen informerar om Dalslandsgemensamt marknadsförings-
evenemang i Stockholm 20-21 januari 2019. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner 
redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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