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  Utdragsbestyrkande 

Tid och plats Tisdagen den 13 augusti 2019, klockan 08.30 – 12.00,  
13.00 – 15.40 i Skållerudsrummet 

Beslutande  
Ledamöter Morgan E Andersson (C)  § 217-223, 226-243    

Eva Pärsson (M) 
Daniel Jensen  (KD 
Michael Melby  (S) 
Ulf Rexefjord (SD) 
 

Tjänstgörande ersättare   
 
Övriga närvarande 
Tjänstepersoner Sophia Vikström, kommunchef    

Ingrid Engqvist, chefssekreterare 
Glenn Nordling, folkhälsostrateg § 221 
Filip Björndahl, bygglovsinspektör § 222 
Patrik Tellander, enhetschef förråd/renhållning § 222 
Jonas Söderqvist, GIS- och kartingenjör § 223 
Martin Zetterström, enhetschef kost/service § 228, del av 238 
Magnus Olsson, samhällsbyggnadschef § 228-238 
Lorentz Norberg, enhetschef gata/park § 229-235, del av 238 
Peter Mossberg, ehetschef fjärrvärme/fastighet § 236-237, del av 238 
Marie Hörnlund, näringslivs- och marknadsföringsansvarig § 239-240 
 
 

Övriga Dan Gunnardo, förbundschef Dalslands miljö- och energiförbund § 219-220 
 

 
Utses att justera  
Justerare Daniel Jensen (KD) 
Ersättare Michael Melby (S) 
 
Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 14 augusti 2019, klockan 13.00.  
 
Justerade paragrafer  § 217 - 243 
 
Underskrifter Sekreterare ..............................................................................................  
  Ingrid Engqvist 

 Ordförande .............................................................................................................................................. 
  Morgan E Andersson §§ 217-223, 226-243  Eva Pärsson § 224-225 

 Justerande .............................................................................................................................................. 
 Daniel Jensen 

 
 ANSLAG/BEVIS   

Protokollet är justerat.  Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
Sammanträdesdatum 2019-08-13 

 

Datum då anslaget sätts upp 2019-08-13 § 221, 226-227 
2019-08-15 § 217-220, 222-225, 228-243 

  

Datum då anslaget tas ned 2019-09-04 § 221, 226-227 
2019-09-06 § 217-220, 222-225, 228-243 

  

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 
Underskrift ........................................................................................................ 

 Ingrid Engqvist 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-13 2
  
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Innehållsförteckning 
 

§ 217  Aktuella frågor 3 

§ 218  Rapporter 4 

§ 219  Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön  5 
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§ 224  Föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud i Melleruds kommun - analys av 
behov av ytterligare revidering  
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§ 225  Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) taxor 2020  12 
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§ 217  
   
Aktuella frågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Företagsbesök 19 augusti 2019 
Arbetsutskottet kommer den 19 augusti att besöka hos följande  Hellbergs 
Dörrar i Mellerud AB, Vita Sandars Camping AB, Emballator Mellerud Plast AB 
och Örtagården i Dals Rostock. 

• Budgetdialogdag 24 september 2019 
Ordföranden informerar om vad som kommer att behandlas under 
budgetdialogdagen den 24 september och vilka som kommer att delta. 

• Workshop miljöutbildning 13 september 2019 
Ordföranden informerar om att Dalslands miljö- och energiförbund genomför  
en workshop i Färgelanda med deltagande av förtroendevalda i de fyra 
medlemskommunerna. 

• Utbildning om totalförsvar/civilförsvar 30 augusti 2019 
Eva Pärsson informerar om att att länsstyrelsen bjudit in till en utbildning om 
totalförsvar/civilförsvar 30 augusti i Vänersborg. 

• Kommunikatör 
Kommunchefen har informerar om att en kommunikatör har anställts från  
den 15 oktober 2019. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 218    
 
Rapporter 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden 
m.m: 

• Landshövdingens besök 9 juli 2019 
Ordföranden informerar om landshövdingens besök i Mellerud som innefattade 
Ungdomshuset Stinsen och flera företag. 

• Köpcentret Västerråda 
Ordföranden lämnar en aktuell rapport om köpcentret.  

• Dalslands Turist AB 
Ordföranden rapporterar om en ovanligt bra säsong för turismen i Dalsland.  
En ny VD har tillsatts. 

• Ny dragning av E45 
Michael Melby informerar rapporterar om arbetsutskottets besök vid tänkt ny 
dragning av E45 väster om Mellerud. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 219 Dnr KS 2019/373 
 
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa revidering av Lokala föreskrifter för att 
skydda människors hälsa och miljön enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt 8 kap. 1 § regeringsformen meddelas föreskrifter av riksdagen genom lag 
och av regeringen genom förordning. Föreskrifter kan också, efter bemyndigande 
av riksdagen eller regeringen, meddelas av andra myndigheter än regeringen  
och av kommuner. Reglerna i 8 kap. regeringsformen möjliggör att viss angiven 
föreskriftsrätt kan delegeras till kommun. Däremot kan föreskriftsrätt inte 
delegeras till kommunalförbund. 

Nuvarande lokala föreskrifter är fastställda av respektive kommuns fullmäktige 
under 2014. Förslaget är reviderat avseende lagändringar, laghänvisningar samt 
vissa redaktionella ändringar. 

Dalslands miljö- och energinämnd har i beslut den 3 maj 2019 rekommenderat 
direktionen att föreslå medlemskommunernas kommunfullmäktige att fastställa 
föreskrifterna. 

Direktionen för Dalslands miljö- och energiförbund har den 14 juni 2019, § 18, 
rekommenderat kommunfullmäktige i medlemskommunerna att fastställa 
revidering av lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön  
enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till revidering av Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa  
och miljön. 

• Dalslands miljö- och energinämnds beslut 2019-05-03, § 31. 
• Dalslands miljö- och energiförbunds beslut 2019-06-14, § 18. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att fastställa revidering av 
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön enligt föreliggande 
förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 220 Dnr KS 2019/372 
 
Dalslands Miljö- och energiförbund - förslag budget 2020  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Dalslands miljö- och energiförbunds 
budget för 2020 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Dalslands miljö- och energiförbunds direktion har den 14 juni 2019, § 13,  
beslutat att föreslå medlemskommunerna att, utifrån de förutsättningar  
som redovisas i Dalslands miljö- och energinämnds konsekvensbeskrivning,   
kommunbidragen 2020 för Dalslands miljö- och energiförbund kvarstår på  
2019 års nivå och därmed uppgår till 11,250 Mnkr. 
 
Beslutsunderlag 

• Dalslands miljö- och energinämnd beslut 2019-05-03, § 32. 
• Dalslands miljö- och energiförbund beslut 2018-06-14, § 13.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Dalslands 
miljö- och energiförbunds budget för 2020 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 221 Dnr KS 2019/376 
 
Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser  
i Melleruds kommun för perioden 2020-2023  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun tecknar Samverkansavtal 
avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Melleruds kommun för perioden  
2020-2023 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Hälso- och sjukvårdsnämnden har sedan regionen bildades varit involverad och 
engagerad i det lokala folkhälsoarbetet via avtal med samtliga kommuner. 

Gällande samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Melleruds 
kommun sträcker sig över perioden 2016-2019. Nuvarande samverkan bedöms 
som mycket bra så norra hälso- och sjukvårdsnämnden såväl som Melleruds 
kommun önskar förnya samverkansavtalet. 

Innehållsmässigt är det nya avtalsförslaget är till stor del samma som nuvarande. 
Samverkansavtalen med dess tillhörande fyra bilagor är identiska för samtliga 
kommuner i Fyrbodal, förutom nivån på ekonomisk ersättning och lokala 
styrdokument. 

Finansieringsmodellen 50/50 är förslagsvis den samma som nuvarande.  
Målet är fortfarande att underlätta det tvärsektoriella samarbetet för att få ett 
bättre resursutnyttjande och större genomslagskraft. Folkhälsoarbetet ska innehålla 
systematiska och målinriktade insatser för att förbättra befolkningens hälsa och 
utjämna skillnader i hälsa. Det ska ha en politisk styrning och bedrivas på en 
strategisk nivå. Arbetet ska omfatta hälsofrämjande och/eller tidigt förebyggande 
insatser och det ska bygga på långsiktighet och utgå från befolkningens behov. 

Nytt i det nya förslaget är bland annat: 

• ett förtydligande att rådet är beslutande gällande de medel som är knutna till 
samverkansavtalet 

• att rådets insatser och prioriteringar ska vara förenliga med båda parters 
respektive styrdokument 

• att strategen ska ha tillgång till kommunledning 

• att kommunstyrelsen ska ställa sig bakom den årliga uppföljningen 

• att parterna har möjlighet att häva avtalet 

Även de ekonomiska riktlinjerna har reviderats inför den nya avtalsperioden.  
Nytt är att: 

• utvecklingsmedel som budgeterats till lön och som inte blivit utbetalda på grund 
av vakant tjänst ska betalas tillbaka till respektive avtalspart. 
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• datum för ansökan till nämnden om att få föra över medel till nästkommande år 
har tidigarelagts till 25/10 istället för 25/1 

• redan överförda medel med beslut av nämnden, får inte föras över ytterligare  
ett år 

• de medel utan plan som understiger 10 % av budgeterade kostnader för 
insatser, får föras över till nästkommande år 

• de ekonomiska riktlinjerna är nu inskrivna i avtalet som en bilaga och gäller för 
samma tid. 

Budget och uppföljningsmallar har anpassats utifrån det nya avtalsförslaget. 

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade den 27 juni 2019, § 99, 
att godkänna sin del av samverkansavtalet avseende gemensamma 
folkhälsoinsatser i Melleruds kommun för perioden 2020 – 2023, vilket 
innebär 840 tkr per år för perioden 2020 – 2023. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser  
i Melleruds kommun för perioden 2020-2023.  

• Norra hälso- och sjukvårdsnämnden beslut 2019-06-27, § 99. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun tecknar 
Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Melleruds kommun för 
perioden 2020-2023 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Morgan E Andersson Daniel Jensen 
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§ 222 Dnr KS 2019/363 
 
Markregleringar i Dals Rostock  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. godkänna markbytesavtal, för fastigheterna Hällan 1:14>2, 1:14>3 och 
1:245>2 mot de kommunala fastigheterna Hällan 1:215 och del av Hällan 
1:244, mellan Melleruds kommun och ägaren av fastigheterna Hällan 1:14 och 
1:245, ett 25-årigt lägenhetsarrende för elljusspåret med en årlig 
arrendeersättning på 20 kronor per löpmeter elljusspår. Arrendeavgiften räknas 
upp med konsumentprisindex med oktober 2019 som basmånad. Melleruds 
kommun står för lantmäterikostnaderna.  

2. ge kommunchefen i uppdrag att teckna ett arrendeavtal med de andra 
markägarna som äger del av elljusspår med samma årliga arrendeersättning,  
20 kronor per löpmeter elljusspår. Arrendeavgiften räknas upp med 
konsumentprisindex med oktober 2019 som basmånad. 

 
Sammanfattning av ärendet 

En privatperson som äger mark i Dals Rostock önskar byta mot kommunal mark. 
Marken som personen äger är gatumark och kvartersmark. Den kommunala 
marken är skogsmark på Kroppefjäll. Personen äger även mark som det 
kommunala elljusspåret går på. Det arrendeavtal som finns är uppsagt och i 
samband med markbyte föreslås nytt arrendeavtal. 
 
Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse med bilagor. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att  

1. godkänna markbytesavtal, för fastigheterna Hällan 1:14>2, 1:14>3 och 
1:245>2 mot de kommunala fastigheterna Hällan 1:215 och del av Hällan 
1:244, mellan Melleruds kommun och ägaren av fastigheterna Hällan 1:14 och 
1:245, ett 25-årigt lägenhetsarrende för elljusspåret med en årlig 
arrendeersättning på 20 kronor per löpmeter elljusspår. Arrendeavgiften räknas 
upp med konsumentprisindex med oktober 2019 som basmånad. Melleruds 
kommun står för lantmäterikostnaderna.  

2. ge kommunchefen i uppdrag att teckna ett arrendeavtal med de andra 
markägarna som äger del av elljusspår med samma årliga arrendeersättning,  
20 kronor per löpmeter elljusspår. Arrendeavgiften räknas upp med 
konsumentprisindex med oktober 2019 som basmånad. 

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 223 
 
Lägesbeskrivning aktuella detaljplaner m.m. 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. Ärendet återkommer under oktober 
månad 2019 för redovisning av förslag till planprogram. 
 
Sammanfattning av ärendet 

GIS- och kartingenjören lämnar en aktuell lägesbeskrivning av pågående 
detaljplaneprocesser och områden i behov av ny detaljplan och kostnader: 

Pågående 

• Sapphult 
• Kvarteret Ugglan 
• Vita Sandars Camping 

Områden i behov av ny detaljplan 

• Upphävning av tomtindelningsplaner 
• Kurran, Mellerud 
• Resecentrum/Bergs, Mellerud 
• Cirkusplatsen, Mellerud 
• Östra Järn, Näs Sannar 
• Kvareret Vågen/Centrum(Coop-huset) 
• Håveruds camping, Håverud 
• Ändring - kvarteret Trädgårdsmästaren 
• Ändring – kvarteret Staren (Mellbo) 
• Sjöskogen, Östra Ängenäs 
• Kroppefjäll, Dals Rostock 
• Resecentrum, Dals Rostock 
• JOAB, Dals Rostock 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. Ärendet 
återkommer under oktober månad 2019 för redovisning av förslag till planprogram. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 224 Dnr KS 2019/378 
 
Föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud i Melleruds 
kommun - analys av behov av ytterligare revidering  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge säkerhetssamordnare i uppdrag att analysera behovet av ytterligare 
revidering av kommunens föreskrift med anledning av Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskaps (MSB) vägledning. 

2. redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde i februari 2020. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 26 juni 2019, § 109, att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att analysera behovet av ytterligare revidering av kommunens föreskrift 
med anledning av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) 
vägledning. Senast i mars 2020 ska förslaget presenteras för fullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-26, § 109. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge säkerhetssamordnare i uppdrag att analysera behovet av ytterligare 
revidering av kommunens föreskrift med anledning av Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskaps (MSB) vägledning. 

2. redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde i februari 2020. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 225 Dnr KS 2019/377 
 
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) taxor 2020  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds taxor  
för myndighetsutövning och myndighetstillsyn för 2020 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av beslut 

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har översänt förslag till taxor för 
myndighetsutövning och myndighetstillsyn för 2020. Taxorna ska fastställas  
av medlemskommunernas kommunfullmäktige. 

Taxorna räknas upp enligt kostnadsprisindex (KPI) för material och enligt 
lönerevision för personalkostnader. Avtalsbundna intäkter räknas upp enligt 
avtalets bestämmelser. För år 2020 är medlemsbidraget uppräknat med  
2,25 procent, KPI är 1,95 procent (medel KPI 2018) och uppräknad lönerevision 
2,17 procent. 

Direktionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds beslutade den 27 juni 
2019, § 20, att fastställa taxor 2020. Taxan föreslås gälla fr.o.m. 2020-01-01. 
Direktionen beslutade vidare att tillsända taxor 2020 avseende myndighets-
utövning  till kommunfullmäktige i respektive medlemskommun för fastställelse. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till taxor 2019 för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund med bilaga. 
• Direktionens beslut 2019-06-27, § 20.  
 Begäran om antagande av taxor för 2019 Norra Älvsborgs Räddningstjänst-

förbund. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige fastställer Norra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbunds taxor för myndighetsutövning och myndighetstillsyn för 
2020 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 226 Dnr KS 2019/383 
 
Bidrag till Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud  
för år 2020 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun avsätter 192 500 kronor i  
bidrag till Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud för verksamhetsåret  
2020 vilket är en minskning med 16 790 kronor jämfört med verksamhetsåret 
2019. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Försäkringskassan har påbörjat arbetet med medelstilldelning till Samordnings-
förbunden för 2020. För att kunna göra beräkningar enligt den beslutade 
fördelningsmodellen behöver Försäkringskassan få in uppgifter om vad berörd 
kommun och region planerar att avsätta för Samordningsförbundet för 2020.  

Förbundens bidrag är konstruerade så att staten bidrar med 50 procent, regionen 
med 25procent och kommunerna gemensamt med 25 procent. Fördelningen mellan 
kommunerna är uträknad efter befolkningsstorlek (18-64 år) 31 december 2018. 

Fördelningsmodellen som reglerar fördelningen mellan Sveriges 
Samordningsförbund utgår från tre parametrar: 

1. För att ett förbund ska kunna bedriva en verksamhet ges en grundtilldelning  
om 400 tkr.  

2. Utöver grundtilldelningen bygger modellen på fördelningsnycklarna 75procent 
försörjningsmått och 25procent invånarantal (16-64 år) i förbundens geografiska 
områden. Dessa parametrar syftar till att fånga upp behov av såväl 
rehabiliterande som förebyggande samverkansinsatser i ett område.  

3. I modellen finns en spärr så att ett förbund får maximalt 10 procent minskning 
från ett år till nästa.  

I bilagan framgår vad fördelningsmodellen kan ge respektive förbund enligt ovan 
parametrar i grundmodellen utan hänsyn tagen till 10-procentspärren, den så 
kallade idealfördelningen. Liksom inför 2019 finns ett antal faktorer som kan 
påverkar storleken på den möjliga tilldelningen till enskilda Samordningsförbund 
som inte har varit möjliga i nuläget att beakta i bifogad bilaga: 

- Antal nya förbund/kommuner som tillkommer 2020 

- Storleken på bidraget från kommuner och landsting/regioner 

- Storleken på den statliga ramen i budgetpropositionen 

Med hänsyn till ovanstående är Försäkringskassans ambition att kunna lämna 
preliminära uppgifter om medelstilldelning per förbund i slutet på september.  
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Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud har de senaste åren fått minskat 
medlemsbidrag utifrån fördelningsmodellen. Minskningen har varit 10 procent per 
år i enlighet med 10-procentspärren. Under 2020 kommer förbundet hamna i fas 
med den så kallade idealfördelningen. Det innebär en minskning av medlems-
bidraget i år på cirka 7 procent. Vårt förslag är att förbundet ansöker om ett 
medlemsbidrag i fas med idealfördelningen. I år var det totala medlemsbidraget 
4 525 tkr. Den ideala medelstilldelningen enligt fördelningsmodellen skulle innebära 
en sänkning av medlemsbidraget till 4 209 tkr.  

För staten skulle det innebära ett bidrag på 2 102 000 kronor, för Västra 
Götalandsregionen 1 051 000 kronor, för Vänersborgs kommun 858 500 kronor  
och för Melleruds kommun skulle det innebära ett bidrag på 192 500 kronor. 

Svar skall vara inlämnat till Försäkringskassan senast den 30 augusti 2019 så 
besked om kommunen skjuter till föreslagna medel önskas senast den 23 augusti 
2019.   

 
Beslutsunderlag 

• Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud bidragsansökan med bilagor. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun 
avsätter 192 500 kronor i bidrag till Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud  
för verksamhetsåret 2020 vilket är en minskning med 16 790 kronor jämfört med 
verksamhetsåret 2019. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Morgan E Andersson Daniel Jensen 
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§ 227 Dnr KS 2019/368 
 
Svar på remiss - Samråd om förslag till Klimatanpassningsplan 
för Färgelanda kommun  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun inte har något att erinra mot 
förslag till Klimatanpassningsplan för Färgelanda kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt Plan- och bygglagens 3 kapitel 5 § ska en kommun i översiktsplanen ge sin 
syn på risken för skador på den byggda miljön till följd av översvämning, ras, skred 
och erosion som är klimatrelaterade samt på hur sådana risker kan minska eller 
upphöra. Förslag till klimatanpassningsplan för Färgelanda kommun har upprättats.  

Den globala uppvärmningen innebär att klimatet förändras i hela världen. 
Förändringarna kommer påverka samhället och den samhällsstruktur vi har idag. 
Det är osäkert med vilken hastighet och vilka de totala konsekvenserna blir. 
Klimatförändringen kommer främst att innebära förändringar i nederbörd och 
temperatur. Detta innebär påfrestningar för människor, samhällen och naturen 
både globalt och lokalt. För att kommunen ska klara av dessa förändringar krävs en 
analys av konsekvenserna och en plan för hur förändringarna ska hanteras.  

Klimatanpassningsplanen har en tydlig avgränsning då den framförallt fokuserar på 
kommunala verksamheter och samhällsviktiga funktioner. Dessa verksamheter och 
funktioner har analyserats utifrån förväntade konsekvenser och förslag till åtgärder 
har tagits fram. Klimatanpassningsplanen är ett tematiskt tillägg till kommunens 
översiktsplan.  

Kommunstyrelsen i Färgelanda kommun beslutade den 12 juni 2019, § 127, att 
sända ut förslag till Klimatanpassningsplan på samråd enligt Plan- och bygglagen  
3 kapitlet 9 §.  
 
Beslutsunderlag  

• Remisshandlingar – https://www.fargelanda.se/media/160022/ 
klimatanpassningsplan-for-fargelanda-kommun.pdf  

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun inte har 
något att erinra mot förslag till Klimatanpassningsplan för Färgelanda kommun. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
_________________________ _________________________ 
Morgan E Andersson Daniel Jensen 

https://www.fargelanda.se/media/160022/klimatanpassningsplan-for-fargelanda-kommun.pdf
https://www.fargelanda.se/media/160022/klimatanpassningsplan-for-fargelanda-kommun.pdf
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§ 228 Dnr KS 2019/168 
 
Slutredovisning av projekt Kokgryta Rådaköket 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt Kokgryta Rådaköket och 
avslutar ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Arbetsutskottet beslutade den 9 april 2019, § 104, att ge samhällsbyggnadschefen i 
uppdrag att starta projektet Kokgryta Rådaköket och lämna en slutredovisning när 
projektet är slutfört. 

Kokgrytan är installerad och igång. Kostnaden ökade på grund av att en ny pelare 
som håller upp grytan var tvungen att bytas ut samt att omröraren i grytan kom 
till. Därför behövds det omfördelas pengar från lokalvårdens investeringbudget.  

Utfallet av investeringen kommer att bli strålande. Den går både att koka och kyla 
ner råvaror i. En modern gryta som verksamheten kommer ha stor nytta av. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2019-04-09, § 104. 
• Slutredovisning. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt 
Kokgryta Rådaköket och avslutar ärendet. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 229 Dnr KS 2018/140 
 
Slutredovisning av projekt Asfalt Gerdserud 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt Asfalt Gerdserud och 
avslutar ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Arbetsutskottet beslutade den 20 mars 2018, § 114, att ge enhetschefen för 
gata/park i uppdrag att starta projektet Asfalt Gerdserud och lämna en 
slutredovisning när projektet är slutfört. 

Projektet har dragit över med 121 tkr och det beror främst på att 
justeringsarbetena inför asfalteringen har varit mer omfattande än vad som 
förutspåtts. Varje garageinfart har behövt att anpassas efter den nya asfalten  
då gatans profil/höjdsättning har ändrats. Profiländringen beror på dagvatten-
hanteringen. Gatans profil har hyvlats och med tanke på de små fallen (lutningen 
på gator) i området och det har tagit extra tid.  
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2018-03-20, § 114. 
• Slutredovisning. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt 
Asfalt Gerdserud och avslutar ärendet. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 230 Dnr KS 2018/441 
 
Slutredovisning av projekt Asfalt Långgatan 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt Asfalt Långgatan och 
avslutar ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Arbetsutskottet beslutade den 14 augusti 2018, § 277, att ge samhällsbyggnads-
chefen i uppdrag att starta projektet Asfalt Långgatan och lämna en slutredovisning 
när projektet är slutfört. 

Projektet redovisar ett överskott på 110 tkr. Anledningen till resultatet är dels att 
mängden asfalt blev mindre än tänkt samt att förberedelser inför asfalteringen har 
gått bättre än planen. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2018-08-14, § 277. 
• Slutredovisning. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt 
Asfalt Långgatan och avslutar ärendet. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-13 19
  
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 231 Dnr KS 2018/142 
 
Slutredovisning av projekt Asfalt Sahlinsgatan 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt Asfalt Sahlinsgatan och 
avslutar ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Arbetsutskottet beslutade den 20 mars 2018, § 112, att ge enhetschefen för 
gata/park i uppdrag att starta projektet Asfalt Sahlinsgatan och lämna en 
slutredovisning när projektet är slutfört. 

Arbetena har bestått av förarbeten och asfaltering av gatan inklusive motveck. 
Projektet har dragit över för att markarbetena/justeringsarbeten inför asfalteringen 
har krävt mer resurser och material samt att asfaltering av ett motveck på del av 
Sahlinsgatan som inte blev gjort när man asfalterade första etappen. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2018-03-20, § 112. 
• Slutredovisning. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt 
Asfalt Sahlinsgatan och avslutar ärendet. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 232 Dnr KS 2017/589 
 
Slutredovisning av projekt Ny väg Sapphult/ 
Autogruppen 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt Ny väg Sapphult/ 
Autogruppen och avslutar ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Arbetsutskottet beslutade den 7 november 2017, § 425, att ge samhällsbyggnads-
chefen i uppdrag att starta projektet Ny väg Sapphult/Autogruppen och lämna en 
slutredovisning när projektet är slutfört. 

Projeket har inte varit lika omfattande och kostnadskrävande som förutsågs. 
Markförhållandena var bättre och därav mindre resursåtgång och material. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2017-11-07, § 425. 
• Slutredovisning. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt 
Ny väg Sapphult/Autogruppen och avslutar ärendet. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 233 Dnr KS 2018/54 
 
Slutredovisning av Projekt Nybyggnation av lokalgata vid  
kvarteret Spjutet inklusive byte av befintlig trumma över 
Holmsgatan 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt Projekt Nybyggnation av 
lokalgata vid kvarteret Spjutet inklusive byte av befintlig trumma över Holmsgatan 
och avslutar ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Arbetsutskottet beslutade den 6 februari 2018, § 50, att ge enhetschefen för 
gata/park i uppdrag att starta projektet Projekt Nybyggnation av lokalgata vid 
kvarteret Spjutet inklusive byte av befintlig trumma över Holmsgatan och lämna en 
slutredovisning när projektet är slutfört. 

Projektet redovisar ett överskott på 164 tkr gentemot den budgeterade summan. 
Arbetena har inte varit lika resurskrävande som förutsågs i kalkylskedet. 
Materialkostnaden var också mindre då markförhållandena var bättre än förväntat 
samt att kostnad för materialinköp även dessa var mindre.    
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2018-02-06, § 50. 
• Slutredovisning. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt 
Projekt Nybyggnation av lokalgata vid kvarteret Spjutet inklusive byte av befintlig 
trumma över Holmsgatan och avslutar ärendet. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 234 Dnr KS 2016/474 
 
Slutredovisning av projekt Gång- och cykelväg Järnvägsgatan 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt Gång- och cykelväg 
Järnvägsgatan och avslutar ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Arbetsutskottet beslutade den 25 oktober 2016, § 378, att ge samhällsbyggnads-
chefen i uppdrag att starta projektet Gång- och cykelväg Järnvägsgatan och lämna 
en slutredovisning när projektet är slutfört. 

Projektet har varit mer omfattande än vad kommunen räknade med i från början. 
Trafikverket krävde att kommunen innan byggstart skulle ta fram en fullständig 
projektering med markundersökningar, ritningsunderlag etc. När väl projekteringen 
var genomförd så framkom det att den branta slänt som finns på del av sträckan 
var direkt nödvändig att stärkas upp. Förstärkningen skulle enligt projektören bestå 
av s.k. L-stöd i dubbla nivåer. Enbart kostnaden för L-stöden uppgick till 100 tkr. 
Trafikverket har också kravsatt att kommunen skulle ta fram relationshandlingar 
och diverse andra dokument för att sedemera redovisa innan övertagandet kunde 
ske. Det har genomförts en besiktning av bygget med extern besiktningsman som 
kommunen betalat för. Sammantaget så har detta lett till att projektet dragit över 
så mycket som redovisas islutredovisningen.  
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2016-10-25, § 378. 
• Slutredovisning. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt 
Gång- och cykelväg Järnvägsgatan och avslutar ärendet. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 235 Dnr KS 2018/145 
 
Slutredovisning av projekt Uppdatering av lekplatser 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt Uppdatering av lekplatser 
och avslutar ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Arbetsutskottet beslutade den 26 mars 2019, § 89, att ge samhällsbyggnads-
chefen i uppdrag att starta projektet Uppdatering av lekplatser och lämna en 
slutredovisning när projektet är slutfört. 

Projektet redovisar ett litet överskott gentemot den budgeterade ramen. 
Anledningen till detta är att verksamheten inte klarat av att utföra det som var 
tänkt på grund av andra arbeten under året.  

Det som genomförts är:  

• Utbyte av slitna detaljer på diverse utrustning.  
• Utbyte av fallskyddsmaterial.  
• Anläggning av ramar med byggtimmer runt lekytor för att avgränsa mot 

gräsmattor/grusytor.  
• Påfyllnad av jord och sått gräs runt några lekplatser.  
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2019-03-26, § 89. 
• Slutredovisning. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt 
Uppdatering av lekplatser och avslutar ärendet. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 236 Dnr KS 2019/401 
 
Projekt Fjärrvärme Pelletstorn, startbesked 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta 
projektet Fjärrvärme Pelletstorn och lämna en slutredovisning när projektet  
är slutfört. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har två pelletstorn och vid full drift räcker denna volym enbart cirka 5 
dygn. Vid 13 minusgrader går båda flispannorna och pelletpannan på 100%. 
Vid en leveransstörning är verksamhete alldeles för sårbara så det finns behov av 
att öka på det egna lagret med ett pelletstorn till som rymmer ytterligare 40 ton. 
Kommunen har redan ökat på lagret av flis i Mellerud för att säkerställa eventuella 
leveransproblem. Spetsvärmen som drivs av olja har inte tillräckligt stor kapacitet 
för att klara leverans av fjärrvärme om pelletspannan måste stoppas på grund av 
pelletsbrist. 

Syftet med projektet är att säkerställa leverans av fjärrvärme till kommunens 
kunder genom att bygga ett pelletstorn till. 

Finansiering av kapital- och driftkostnader sker genom taxa. 

Projektet beräknas pågå från den 1 juli till den 31 oktober 2019. 
 
Beslutsunderlag 

• Projektbeskrivning. 
• Kostnadskalkyl. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i 
uppdrag att starta projektet Fjärrvärme Pelletstorn och lämna en slutredovisning 
när projektet är slutfört. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 237 Dnr KS 2018/47 
 
Svar på motion om att bygga ut Sparbankssalongen på 
Kulturbruket på Dal 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet i avvaktan på Kulturbruket på 
Dals styrelses synpunkter som kommer att lämnas i början av september 2019. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Daniel Jensen (KD) föreslog i en motion den 22 januari 2018 att kommun-
fullmäktige beslutar att utreda om möjligheten att öka antalet sittplatser i 
Sparbanksalongen på Kulturbruket på Dal och att en en kostnadsberäkning ingår 
i utredningen. 

Arbetsutskottet beslutade den 6 februari 2018, § 45, att ge kommunchefen i 
uppdrag att utreda motionen och lämna förslag till svar. En delredovisning av 
uppdraget skulle ske vid arbetsutskottets sammanträde den 19 juni 2018. 

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

• Motion. 
• Förslag till svar på motionen. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med 
hänvisning till att i de ritningar som togs fram inför byggnationen år 2001 
illustreras att 88 lösa stolar kan ställas in för att möjliggöra fler sittplatser.  
Antalet sittplatser utökas på det sättet till totalt 333. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 238  
 
Samhällsbyggnadsfrågor  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadschefen redogör för aktuella samhällsbyggnads- och planfrågor: 

• Gång- och cykelbro över Gerdsrudsbäcken 
Enhetschefen gata/park informerar om pågående projekt angående gång. Och 
cykelbro över Gerdsrudsbäcken där WSP är projektörer. De har begärt att en 
geoundersökning genomförs för att kunna gå vidare. Kostnaden är 300 tkr. 

• Kroppefjälls Hotell & Spa 
Enhetschefen fjärrvärme/fastighet informerar om avtalstvist om fjärrvärme med 
Kroppefjälls Hotell & Spa. Det finns även behov av att upprätta andra avtal 
mellan företaget och Mellerds kommun. Förslag på lösningar om vad som kan  
flyttas till andra kommunala lokaler. 

• Snökanon 
Enhetschefen fjärrvärme/fastighet informerar om förslag på lösning för snökanon 
på elljusspåret i Dals Rostock. 

• Intagsledning Vita Sannars vattenverk 
VA-chefen informerar om pågående arbetet med ny intagsledning – projekt-
status, ansökningar, miljökonsekvensbeskrivning, förfrågningsunderlag m.m. 
Projektbudgeten från 2013 kommer inte att hålla. Nytt beslut i kommun-
fullmäktige kommer att krävas.  

• Inköpsstatistik 
Enhetschefen kost/service redovisar aktuell statistik över inköpta livsmedel.  

• Månadens krydda 
Enhetschefen kost/service informerar om årets informationskampanj –  
Månadens krydda. 

• Nyanställning 
Enhetschefen kost/service informerar om att en nyanställning av lokalvårdare 
gjorts inom skolan på grund av utökat behov i verksamheten. 

• Skadegörelse på kommunala fastigheter 
Enhetschefen fjärrvärme/fastighet informerar om att det varit lugnt när det 
gäller skadegörelse på Resecentrum efter möte med elever, föräldrar m.fl.  
Nio rutor på Nordalsskolan har slagits sönder under sommaren. Eldning, 
nedskräpning, eldning av utemöbler, utslagna rutor m.m. vid kommunens skolor 
under sommaren/kvällstid. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 239 Dnr KS 2019/79 
 
Kanalyran 2019, rapport 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Näringslivs- och marknadsföringsansvarig lämnar en rapport av årets Kanalyran 
som genomfördes 5-7 juli 2019 i Mellerud och Håverud.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 240  
 
Näringslivs- och marknadsföringsfrågor  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Näringslivs- och marknadsföringsansvarig redogör för aktuella näringslivs-  
och marknadsföringsfrågor: 

• Förenkla helt enkelt 
Näringslivs- och marknadsföringsansvarig informerar om den fortsatta 
processen. Sveriges Kommuner och Landsting kommer att anordna en utbildning 
för arbetsgruppen i kommunikation den 18 september 2019 i Åmål. 

• Näringslivsstrategin 
Näringslivs- och marknadsföringsansvarig efterfrågar hur politikerna vill arbeta 
vidare med framtagandet av en naringslivsstrategi tillsammans med företrädarna 
för näringslivet. 

• Företagsbesök 
Näringslivs- och marknadsföringsansvarig informerar om planering för 
företagsbesök inom kommunen. 

• Frukostmöte/sen eftermiddagsmöten 
Näringslivs- och marknadsföringsansvarig efterfrågar hur politikerna vill förlägga 
mötena med nöringslivet – morgon eller eftermiddag. Ordföranden framför att 
frukostmötena är att föredra. Eva Pärsson föreslår att en näringslivsföreträdare 

• Övriga grupper 
Näringslivs- och marknadsföringsansvarig informerar kort om Centrumgruppen, 
Industrigruppen och MellerudsNavet. 

• Nya skyltar 
Nya kommunskyltar enligt det nya profilprogrammet har tagits fram och kommer 
att sättas upp vid infarterna. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 241 Dnr KS 2019/371 
 
Anslag till Dalslands kanal och Snäcke kanal för år 2020  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar bidrag till stiftelsen 
Dalslands Kanals framtida bestånd och Snäcke kanal med 998 035 kronor för år 
2020 vilket är en uppräkning med 3,1 procent enligt Sveriges Kommuner och 
landstings prisindex för kommunal verksamhet (PKV). 
 
Sammanfattning av ärendet 

Vid stiftelsens styrelsesammanträde den 12 april 2019 enades man om att  
hos ägarna äska om 3,1 procent ökning av anslaget för 2020 i enlighet med 
Sveriges Kommuner och landstings prisindex för kommunal verksamhet (PKV). 

Anslagsbeloppet för år 2019 uppgår till totalt 9 049 586 kronor. Av anslags- 
beloppet avser 8 791 359 kronor Dalslands kanal och 258 227 kronor avser  
Snäcke kanal. Från år 1999 har Västra Götalandsregionen bidragit med  
ett anslag för de administrativa kostnaderna. Dessa kostnader uppgår för  
2020 till 1 363 142 kronor. 

Modellen innebär att de framräknade beloppen fungerar som ramanslag,  
vilket innebär att uppkomna överskott eller underskott mellan åren får  
hanteras av styrelsen för Dalslands Kanal AB inom de angivna ramarna. 
 
Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd har den 25 juni 2019  
översänt en framställan om bidrag för 2020 enligt bifogade specifikation. 
 
Beslutsunderlag 

• Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd anslagsfördelning 2020  
med specifikation.   

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun 
beviljar bidrag till stiftelsen Dalslands Kanals framtida bestånd och Snäcke 
kanal med 998 035 kronor för år 2020 vilket är en uppräkning med 3,1 procent 
enligt Sveriges Kommuner och landstings prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV). 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 242 Dnr KS 2019/344 
 
Fyrbodals kommunalförbund, verksamhetsplan och budget  
för 2020  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun ställer sig bakom förslag till 
verksamhetsplan och budget för 2020. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Fyrbodals kommunalförbunds verksamhetsplan och budget har sedan 2018 ett  
nytt format jämfört med tidigare år. Förbundet har även 2020 arbetat med att 
förtydliga övergripande mål, formulera strategier och mätetal som kan följas upp 
och återrapporteras till kommunerna och vill förtydliga kommunalförbundets roll 
kopplat till målen så att det blir tydligt vilka frågor förbundet arbetar med.    

Planen innehåller inga aktiviteter utan dessa tas fram i en särskild plan. 
Aktiviteterna är arbetssättet som ska bidra till att målen uppfylls. Verksamhets-
planens struktur och mätetal har processats i både politiska nätverk och 
tjänstemannanätverk.   

Förbundsdirektionen tog den 8 juni 2017 beslut om en höjning av medlemsavgiften 
med 5 kr för 2018, från 28 kr till 33 kr. Från 2019 sker en indexhöjning med  
3 procent, med årlig prövning av indexhöjningen i förhållande till förbundets 
finansiella ställning.   

I verksamhetsplanen för 2020 framgår även budgeten för tillväxtmedel, som 
finansieras via Västra Götalandsregionen och medlemskommunerna. Budgeten  
för tillväxtmedel 2019 är utsänd på remiss i ett separat utskick.  

Medlemskommunerna erbjuds möjlighet att lämna synpunkter på Verksamhetsplan 
och budget 2020 senast den 30 september 2019.   
 
Beslutsunderlag 

• Fyrbodals kommunalförbunds Verksamhetsplan och budget för 2020. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun ställer 
sig bakom förslag till verksamhetsplan och budget för 2020. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 243 Dnr KS 2019/343 
 
Fyrbodals kommunalförbund, budget tillväxtmedel 2020  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun ställer sig bakom förslag till 
budget tillväxtmedel 2020. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Fyrbodals kommunalförbunds genomförandeplan för perioden 2014-2020 grundar 
sig på den regionala visionen Det goda livet. I dokumentet presenteras de projekt 
och verksamheter som finns med i budgeten för tillväxtmedlen 2020 som ett led i 
att uppnå målen inom områdena En ledande kunskapsregion,  En region för alla, En 
region där vi tar globalt ansvar och En region som syns och engagerar med hjälp av 
regionala utvecklingsmedel. Förbundets projekt och initiativ ska ha till syfte att 
stärka hela Fyrbodal. 

Syftet med tillväxtmedlen är att stärka Fyrbodal som en attraktiv, ansvarsfull och 
internationellt konkurrenskraftig kunskapsregion för kvinnor och män och är ett 
verktyg för att genomföra vår gemensamma Genomförandeplan och Vision Västra 
Götaland - Det goda livet. 

Genomförandeplanen är den gemensamma vägvisaren för hela Fyrbodals 
utveckling mellan åren 2014 - 2020. Den riktar sig till alla som arbetar med 
insatser för tillväxt och utveckling; kommuner, lärosäten, företagsfrämjande 
aktörer, science parks, föreningsliv med flera. 

Genomförandeplanen har tagits fram med grund i det uppdrag riksdag och regering 
gett Västra Götalandsregionen att driva det regionala tillväxt- och 
utvecklingsarbetet. 

Genomförandeplanen innehåller 20 prioriterade insatser. Inom dessa områden 
bedrivs en rad verksamheter och projekt. I samanställningen beskrivs de och  
vilka resultat de rapporterade in för år 2018. 

Fyrbodals kommunalförbund ska arbeta enligt sin genomförandeplan, samverka 
med medlemskommuner och andra aktörer i delregionen, med övriga kommunal-
förbund och Västra Götalandsregionen, återrapportera och redovisa sina insatser 
och motfinansiera tilldelade medel enligt finansieringsprincipen, kommunerna  
50 procent och Västra Götalandsregionen 50 procent. 

Tillväxtmedlen som tilldelats kommunalförbundet är särskilt riktade för tillväxt i 
delregionen genom satsningar på näringsliv, kompetensförsörjning, miljö och 
kultur. 

För 2020 visar budgetförslaget en omslutning på 20,5 Mnkr vilket innebär att  
kommunerna finansierar satsningar med 10 Mnkr i nya tillväxtmedel vilket  
motsvarar 37 kronor/invånare. 

Förbundsrdirektionen och arbetsutskottet har därutöver beslutat att använda medel 
som finns kvar från den gamla programperioden för att finansiera Kommun-
akademin Väst med 750 tkr per år under 2018-2020 . 
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Västra Götalandsregionen motfinansierar kommunernas medel med 8 Mnkr från 
Regional utvecklingsnämnden (RUN), 1 Mnkr Miljönänmden och 1,55 Mnkr från 
Kulturnämnden. Västra Götalandsregionen tillskjuter även en halv miljon för att 
möjliggöra förstudier och analyser. 

Medlemskommunerna erbjuds möjlighet att lämna synpunkter på Budget 
tillväxtmedel 2020 senast den 30 september 2019.   
 
Beslutsunderlag 

• Fyrbodals kommunalförbunds Budget tillväxtmedel 2020. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun ställer 
sig bakom förslag till budget tillväxtmedel 2020. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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