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Sture Bäckström (KIM) för Mohamed Mahmoud (MP) 
 
Övriga närvarande 
Ersättare Martin Andersson (SD) 
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Ingrid Engqvist, chefssekreterare 
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Jenny Christensen, näringslivsutvecklare  § 184 
Anna Granlund, enhetschef Kommunikation och säkerhet § 185 
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Magnus Olsson, samhällsbyggnadschef  § 187  
Patrik Tellander, utredare/utbildare  § 188 
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Anita Andersson-Hagsgård, enhetschef Arbetsmarknad/Vuxenutbildning § 212-213 
 

Övriga Jesper Andersson, Viconia IT  § 184 
 
 

Utses att justera  
Justerare Sture Bäckström (KIM) 
Ersättare Jörgen Eriksson (KIM) 
 

Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 10 september 2020, klockan 13.00 
 

Justerade paragrafer  § 184 - 213 
 

Underskrifter Sekreterare ..............................................................................................  
  Ingrid Engqvist 

 Ordförande .............................................................................................................................................. 
  Morgan E Andersson  
 Justerande .............................................................................................................................................. 
 Sture Bäckström 
 ANSLAG/BEVIS   

Protokollet är justerat.  Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ Kommunstyrelsen 
 

Sammanträdesdatum 2020-09-09 
 

Datum då anslaget sätts upp 2020-09-10   
 

Datum då anslaget tas ned 2020-10-02 
  

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 
Underskrift ........................................................................................................ 
 Ingrid Engqvist 
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§ 184 Dnr KS 2020/564  
       
Redovisning av Besöksmätning i Mellerud 2020 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Viconia har inför sommaren 2020 monterat utrustning för besöksmätning runt om i Melleruds 
kommun som ger information om bl.a. antalet besökare, besökstider, besöksflöden dvs. hur 
besökare rör sig runt i kommunen/butiker vilket ger viktig och gagnar turistnäring, handlare  
och stadsplanering.  
Representant för Viconia IT presenterar resultatet av besöksmätningen. 
 
Beslutsunderlag 

• Presentation Besöksmätning i Mellerud 2020. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 185 Dnr KS 2020/170 
 
Pandemin Covid-19 (Corona) - information m.m. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enhetschefen för kommunikation och säkerhet lämnar en aktuell rapport om läget i kommunens 
verksamheter m.m. med anledning av pandemin Covid-19 (Corona): 

• Förhandsvisningar/Öppet Hus på Ängenäs särskilda boende 
Enhetschefen för kommunikation och säkerhet informerar om genomförda förhandsvisningar 
och Öppet Hus-dagen på Ängenäs särskilda boende. 

• Regional samverkanskonferens 
Enhetschefen för kommunikation och säkerhet informerar om aktuell statistik från  
NU-sjukvården och Smittskyddsenheten. 

• Läget i länet 
Enhetschefen för kommunikation och säkerhet informerar om pandemins påverkansgrad  
på kommunernas verksamhet.  

• Skyddsmaterial 
Enhetschefen för kommunikation och säkerhet informerar om länsstyrelsens 
rekommendationer om uppbyggnad av lager av skyddsmaterial. 

• Besöksförbud 
Enhetschefen för kommunikation och säkerhet informerar om kommande rekommendationer 
om besöksförbudet. Prioriterade grupper för vaccinationer. 

• Praktikanter/Prao 
Enhetschefen för kommunikation och säkerhet informerar om att Västra Götalandsregionen 
rekommenderar att inte tillåta praktikanter/prao med eventuella undantag. 

• Provtagningar/antikroppstester 
Enhetschefen för kommunikation och säkerhet informerar om provtagningar/antikroppstest. 

• Erfarenheter – arbete med covid-19 
Enhetschefen för kommunikation och säkerhet informerar om sammanställningen av 
erfarenheter från förvaltningarna. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 186 Dnr KS 2020/132 
 
Svar på samrådsremiss - Ny översiktsplan för Dals-Eds kommun  
nu - 2035 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen i Melleruds kommun beslutar att avge yttrande över samrådsremissen -  
Ny översiktsplan för Dals-Eds kommun nu – 2035 enligt föreliggande förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Melleruds kommun har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget på ny Översiktsplan för  
Dals-Eds kommun nu-2035. Översiktsplanen är utställd för samråd fram 30 september 2020. 
En översiktsplan (ÖP) är en övergripande plan som visar hur man vill att kommunen ska 
utvecklas. Den visar hur kommunen vill att mark- och vattenområden ska användas och är 
vägledande vid bygglov och planläggning. Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en 
aktuell översiktsplan och dess aktualitet ska prövas varje mandatperiod. Översiktsplanen är inte 
juridiskt bindande. 
Dals-Eds kommuns vision är att vara en inbjudande och inspirerande hållplats för fler människor 
i alla åldrar! Vi är en attraktiv kommun som jobbar för hållbarhet och en plats där alla ska vara 
delaktiga. Med en ny översiktsplan har vi möjlighet att planera den fysiska miljön så att vår 
vision och våra mål blir verkliga. Genom våra fyra utvecklingsområden; kompetens, demokrati, 
plats och miljö kan vi lyfta fram de aktiviteter som är viktiga för att nå dit!  
Översiktsplanen visar hur vi ska använda våra mark- och vattenområden och hur vi kan 
utveckla vår kommun på bästa sätt. Genom att ta sikte på hur vi vill att Dals-Ed ska se ut fram 
till 2035 har vi en plan som är långsiktig. På så vis kan vi ta kloka beslut som är förankrade och 
som skonar våra resurser. 

Till den nya översiktsplanen har en genomförandeplan tagits fram. Den innehåller aktiviteter 
som kommunen ska genomföra för att arbeta i riktning mot de fyra utvecklingsområdena och 
förverkliga översiktsplanen. 

Beslutsunderlag 
• Samrådsremiss – Ny översiktsplan för Dals-Eds kommun nu – 2035 - 

www.dalsed.se/oversiktsplan.  
• Förslag till yttrande.  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2020-09-08, § 270. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen i Melleruds kommun beslutar att avge yttrande över samrådsremissen- Ny 
översiktsplan för Dals-Eds kommun nu – 2035 enligt föreliggande förslag. 
 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 

Beslutet skickas till 
Dals-Eds kommun 
 

http://www.dalsed.se/oversiktsplan
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§ 187 Dnr KS 2020/530 
 
Försäljning av mark i del av kvarteret Ugglan i Mellerud 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att  
1. försälja cirka 7 500 m2 mark i del av kvarteret Ugglan i Mellerud till Hovdala Utveckling AB 

för 96 kronor/m2 - totalt 720 tkr – enligt föreliggande avtal. 

2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att slutföra försäljning av mark i kvarteret Ugglan i 
Mellerud enligt föreliggande avtalsförslag och underteckna avtal för kommunens räkning.  

 
Reservationer  

Daniel Jensen (KD), Sture Bäckström (KIM) och Jörgen Eriksson (KIM) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Hovdala Utveckling AB vill uppföra nio parhus samt ett gemensamhetshus i kvarteret Ugglan i 
Mellerud. Bostäderna avses upplåtas genom kooperativ hyresrätt/bostadsrätt eller hyresrätt. 

Tomtytan är cirka 7 500 m2 och köpeskillingen är 96 kronor/m2, totalt 720 tkr. 

Beslutsunderlag 
• Köpeavtal – Melleruds kommun/Hovdala Utveckling AB. 
• Karta 
• Plankarta – Detaljplan kvarteret Ugglan 
• Skiss över planerad byggnation 
• Geoteknisk undersökning 
• Miljöteknisk markundersökning  
• Planbeskrivning - Detaljplan kvarteret Ugglan 
• Arbetsutskottets beslut 2020-09-08, § 274. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Morgan E Andersson (C) och Eva Pärsson (M): Bifall till arbetsutskottets förslag 
enligt följande: 
Kommunstyrelsen beslutar att  

1. försälja cirka 7 500 m2 mark i del av kvarteret Ugglan i Mellerud till Hovdala Utveckling AB 
för 96 kronor/m2 - totalt 720 tkr – enligt föreliggande avtal. 

2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att slutföra försäljning av mark i kvarteret Ugglan i 
Mellerud enligt föreliggande avtalsförslag och underteckna avtal för kommunens räkning.  

 
Daniel Jensen (KD), Sture Bäckström (KIM) och Jörgen Eriksson (KIM): Kommunstyrelsen 
beslutar att inte teckna avtal med Hovdala Utveckling AB. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslaget. 
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Omröstning begärs  

Ordförande godkänner följande beslutsgång. 
Ja-röst till arbetsutskottets förslag.  
Nej-röst till Daniel Jensens m.fl. förslag. 
 
Omröstningsresultat 

Med åtta ja-röster för arbetsutskottets förslag och tre nej-röster för Daniel Jensens m.fl. förslag 
beslutar kommunstyrelsen att bifalla arbetsutskottets förslag. 

 
Ordinarie ledamöter Parti Ersättare Parti Ja Nej Avstår 
Peter Ljungdahl (C)   X   
Daniel Jensen  (KD    X  
Mohamed Mahmoud (MP) Sture Bäckström (KIM)  X  
Eva Pärsson (M)   X   
Jörgen Eriksson (KIM)    X  
Michael Melby (S)   X   
Marianne Sand-Wallin (S) Christine Andersson (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 
Samhällsbyggnadschefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 188 Dnr KS 2017/465 
 
Svar på motion om att uppföra en fast scen vid parken P D 
Lundgrensgatan/Bergsgatan 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad genom att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att 

1. rusta upp P D Lundgrens torg.   
2. utreda förutsättningar för en fast scen. 

3. finansiering sker genom att ianspråkta 300 tkr för centrumutveckling i investeringsbudget 
för 2021. 

 
Reservationer  
Ulf Rexefjord (SD) och Liselott Hassel (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Anette Levin (L) föreslår i en motion den 11 augusti 2017 att kommunfullmäktige beslutar att 
uppföra en fast placerad scen i parken P D Lundgrensgatan/Bergsgatan. Parken är idag 
förhållandevis lite använd och genom att uppföra en scen ges möjlighet till spontana aktiviteter, 
allsång, ideella evenemang och framträdanden av olika slag. 
Detta är en park/yta som har varit under förändring sedan 1948 och olika verksamheter  
har jobbat för att utveckla området under dessa år. Under 2018 tog samhällsbyggnads-
förvaltningen fram ett förslag på att rusta upp hela området och göra det mycket attraktivt  
och sökte pengar från olika ställen för att få ner kostnaderna för att rusta upp parken. 
Tyvärr fick kommunen inte pengarna och ärendet stannade upp.  
Det är mycket jobb gjort på att få till detta och det finns förslag på kostnader och hur man har 
tänkt. Förslaget till en fast scen i det här området känns inte ekonomiskt försvarbart när man 
inte har gått till grunden i förslaget som samhällsbyggnadsförvaltningen tog fram. En fast scen  
i det här området anses inte bli bra när det ska vara en park där det är tänkt att skapa en lugn 
miljö och att parken ligger mitt i ett bostadsområde.  
Tillväxtenheten har hörts i ärendet och med läget och området så rekommenderar de ingen  
fast scen. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion. 
• Arbetsutskottets beslut 2017-09-12, § 342. 
• Kartskiss. 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2020-08-25, § 249. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Morgan E Andersson (C) och Daniel Jensen (KD): Bifall till arbetsutskottets förslag 
enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad genom att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att 
1. rusta upp P D Lundgrens torg.   

2. utreda förutsättningar för en fast scen. 
3. finansiering sker genom att ianspråkta 300 tkr för centrumutveckling i investeringsbudget 

för 2021. 
 
Ulf Rexeford (SD) och Michael Melby (S): Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen 
besvarad genom att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
1. rusta upp P D Lundgrens park   

2. finansiering sker genom att ianspråkta 300 tkr för centrumutveckling i investeringsbudget för 
2021. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslaget. 
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§ 189 Dnr KS 2020/514 
 
Stiftelse Sven-Eric och Ingegerd Nilssons från Mellerud minnesfond – 
utdelning bokslut 2019 samt redovisning från Lions Club Mellerud 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att  

1. utdelning ska fördelas ut enligt redovisat bokslut för 2019 med 89 624,62 kronor 

2. godkänna Lions Club Melleruds kostnadsredovisning för riktade ändamål baserat på  
tidigare års utdelningar från fonden.  

Sammanfattning av ärendet 
Bokslutet för Stiftelsen Sven-Eric & Ingegerd Nilssons från Mellerud minnesfond som  
Melleruds Kommun har förvaltat 2019 är klart. Det fria stiftelsekapitalet vid årsskiftet uppgår  
till 205 466,62 kronor. 
I denna stiftelse är ändamålet att den årliga avkastningen efter skatt, alternativt att högst  
3 procent av innestående kapital, får sökas och användas i utåtriktad verksamhet i samma anda 
som tillämpas av Melleruds Lions Club. Kommunstyrelsen delar från och med 2019, årligen ut 
föregående års avkastning (efter avdrag av stiftelsens kostnader) till Lions Club Mellerud att 
använda till stiftelsens ändamål. 

Under bokslutsåret har en extra utdelning, enligt kommunstyrelsens beslut den 15 januari 2020, 
§ 2, betalats ut efter inkommen ansökan från Lions Club Mellerud. Det för att bokslut 2018 inte 
kunde dela ut någon utdelning på grund av negativ årlig avkastning. Beloppet som betalades ut 
var 115 842 kronor. Detta belopp räknas av från årets avkastning för fritt eget kapital, dvs 
205 466,62 kronor -115 842 kronor = 89 624,62 kronor vilket ger ett utdelningsbart medel på 
motsvarande 89 624,62 kronor.  

Lions Club Mellerud har redovisat och förklarat vad tidigare utbetalningar har gått till för 
ändamål. Dessa ändamål uppfyller vad stiftarnas önskan är enligt stadgarna.  

Kostnadsredovisningen och samtal med Lions Club Mellerud visar på att utdelningarna går till 
aktiviteter som är i Lions anda, precis som testamentsgivaren önskade. Lions är medvetna om 
att utdelningarna inte är bidrag till deras dagliga verksamhet utan ska ses mer något utöver och 
som i största del ska gynna berörda invånarna i Mellerud på ett eller annat sätt.  

Beslutsunderlag 
• Årsredovisning 2019 Stiftelsen Sven-Eric och Ingegerd Nilssons från Mellerud minnesfond  
• Kostnadsredovisning från Lions Club Mellerud 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2020-09-08, § 271. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

3. utdelning ska fördelas ut enligt redovisat bokslut för 2019 med 89 624,62 kronor 
4. godkänna Lions Club Melleruds kostnadsredovisning för riktade ändamål baserat på  

tidigare års utdelningar från fonden.  
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Beslutsgång 
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Lions Club Mellerud 
Controllern 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 190 Dnr KS 2020/515 
 
Permutation av AJ. Josefssons sjukvårdsfond 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar ansöka om permutation för stiftelsen AJ Josefssons Sjukvårdsfond. 
Ansökan avser att ändra stadgarna enligt följande: 

Till personer i första hand inom Grinstad socken, och i andra hand inom Melleruds kommun i 
övrigt, som besväras av allvarlig eller långvarig sjukdom, och därför behöva anlita läkare eller 
sjukhusvård, men är mindre bemedlade som ej erhålla understöd av kommunen. 
Kommunstyrelsen ger controllern i uppdrag att ansöka om permutation hos Kammarkollegiet 
och föra vidare talan i ärendet med dem. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt stiftelsens nuvarande stadgar ska avkastning gå till personer inom Grinstad socken, som 
besväras av allvarlig eller långvarig sjukdom, och därför behöva anlita läkare eller sjukhusvård, 
men är mindre bemedlade som ej erhålla understöd av kommunen.  
Detta villkor har gjort att ingen utdelning gjorts på flera år enligt tidigare upprättade bokslut. 
Detta trots att personal inom Socialförvaltningen försökt att hitta lämpliga sökanden. Under 
2017 fann man en person som sannolikt kunde söka medel ur stiftelsen men som inte bodde i 
Grinstad socken utan en annan del av kommunen. En utvidgning av möjliga sökanden från 
boende i Grinstad socken till att omfatta boende i hela Melleruds kommun borde öka 
förutsättningarna för stiftelsen att fullgöra sitt syfte.  

En generell översikt på antal invånare visar på att enligt SCB:s statistik för kvartal 1 2020 är 
folkmängden i Melleruds kommun 9259. Vid en allmän sökning per dagens datum på antal 
invånare i Grinstad framkommer att 776 registrerade personer med adress Grinstad. Detta 
innebär inte att samtliga boenden i Grinstad är lämpliga sökande till denna fond. Totalt 
motsvarar Grinstads invånare cirka 8 % av kommunens invånare. Därmed är det lämpligt att 
utvidga området så det är möjligt att hela Melleruds kommuns invånare kan ha möjlighet att 
söka.  

För att ta hänsyn till stiftarens avsikter med denna fond bör förändringen i första hand ta i 
beaktade om den ursprungliga formuleringen för att sedan göra ett tillägg med utvidgningen 
som i andras hand.  

För att få fler sökande till sjukvårdsfonden rekommenderas nuvarande förskrifterna ändras om 
till ”personer i första hand inom Grinstad socken, och i andra hand inom Melleruds kommun i 
övrigt, som besväras av allvarlig eller långvarig sjukdom, och därför behöva anlita läkare eller 
sjukhusvård, men är mindre bemedlade som ej erhålla understöd av kommunen.” 

Beslutsunderlag 
• Stadgar AJ. Josefssons sjukvårdsfond 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2020-09-08, § 272. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunstyrelsen beslutar ansöka om permutation för stiftelsen AJ Josefssons Sjukvårdsfond. 
Ansökan avser att ändra stadgarna enligt följande: 

Till personer i första hand inom Grinstad socken, och i andra hand inom Melleruds kommun i 
övrigt, som besväras av allvarlig eller långvarig sjukdom, och därför behöva anlita läkare eller 
sjukhusvård, men är mindre bemedlade som ej erhålla understöd av kommunen. 
Kommunstyrelsen ger controllern i uppdrag att ansöka om permutation hos Kammarkollegiet 
och föra vidare talan i ärendet med dem. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Controllern 
Socialnämnden (för kännedom) 
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§ 191 Dnr KS 2020/425 
 
Ansökan om tilläggsanslag för interkommunal ersättning 2020  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå kultur- och utbildningsnämndens begäran om 
tilläggsanslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och utbildningsnämnder ansöker om ett tilläggsanslag på 5 mkr för ökade inter-
kommunala gymnasiekostnader för 2020. 

Nämnden redovisade i bokslutet en budgetavvikelse på -7 mkr. För 2019 erhöll nämnden  
medel ur den så kallade ”flyktingpåsen” på 18,5 mkr. För att kompensera bortfallet av medel för 
flyktingpåsen beviljades kultur-och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag med 10 mkr för 2020. 
Kultur-och utbildningsnämnden får även cirka 6 mkr i etableringsersättning från 
migrationsverket för 2020. 

I prognosen för april prognostiserade kultur- och utbildningsnämnden ett underskott på -5,9 
mkr. Underskottet berodde till stor del på ökade interkommunala ersättningar samt att två 
skolenheter har en stor ekonomisk avvikelse från tilldelad budget. 
Årets budgeterade resultat för kommunen uppgår till +13 mkr. Enligt Prognos 1 
prognostiserades ett underskott med -2 mkr. En budgetavvikelse på -15 mkr hänförligt till 
nämnderna. Efter prognos 1 har staten aviserat om ytterligare tillskott för 2020, som för 
Melleruds del innebär drygt 2 mkr. Det är ändå osäkert om kommunen kommer uppnå det s.k 
balanskravet, där intäkterna ska överstiga kostnaderna, för 2020. Sveriges regioner och 
kommuners skatteunderlagsprognos från april var högst osäker och grundades på en markant 
återhämtning av svensk produktion och sysselsättning under kvartal 3. Några centrala medel att 
finansiera tilläggsanslag med finns inte. 

Nämnderna måste fortsätta anpassa verksamheten till gällande ramar. I budgeten till 2021 
minskas kultur- och utbildningsnämndens ram med –4 mkr. 

Beslutsunderlag 
• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2020-06-08, § 59. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2020-08-25, § 251. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå kultur- och utbildningsnämndens begäran om 
tilläggsanslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 192 Dnr KS 2020/393 
 
Ansökan om tilläggsmedel på grund av underskott inom individ- och 
familjeomsorgen (IFO) 2020  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå socialnämndens begäran om tilläggsanslag. 

Deltar ej 
Daniel Jensen (KD) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden ansöker om tilläggsanslag med 3,1 mkr för att täcka det underskott som finns 
inom IFO med anledning av utebliven täckning från ”flyktingpåsen”. 

Nämnden redovisade i bokslutet ett underskott på -2,3 mkr. För 2019 erhöll nämnden medel ur 
den så kallade ”flyktingpåsen”. Dessa medel finns inte att tillgå i år. 
I prognosen för april prognostiserade socialnämnden ett underskott med -11,1 mkr avseende 
ekonomiskt bistånd, familjehemsplacerade barn och ensamkommande unga. 
Årets budgeterade resultatet för kommunen uppgår till +13 mkr. Enligt Prognos 1 
prognostiserades ett underskott med -2 mkr. En budgetavvikelse på -15 mkr hänförligt till 
nämnderna. Efter prognos 1 har staten aviserat om ytterligare tillskott för 2020, som för 
Melleruds del innebär drygt 2 mkr. Det är ändå osäkert om kommunen kommer uppnå det  
s.k. balanskravet, där intäkterna ska överstiga kostnaderna, för 2020. Sveriges regioner och 
kommuners skatteunderlagsprognos från april var högst osäker och grundades på en markant 
återhämtning av svensk produktion och sysselsättning under kvartal 3. Några centrala medel att 
finansiera tilläggsanslag med finns inte. 

Nämnderna måste fortsätta anpassa verksamheten till gällande ramar. I budgeten till 2021 
minskas socialnämndens ram med –5,7 mkr. 

Beslutsunderlag 
• Socialnämndens beslut 2020-05-27, § 67. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2020-08-25, § 252. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå socialnämndens begäran om tilläggsanslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 193 Dnr KS 2020/435 
 
Svar på revisionsrapporten Granskning av årsredovisning 2019  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens förtroendevalda revisorer anlitar PwC som sakkunnigt biträde med granskning  
av kommunens årsredovisning. 
Granskningsrapporten anger att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av 
verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Utifrån rådande 
omständigheter (”systemkraschen”) kan dock revisorerna inte med rimlig grad av säkerhet 
uttala sig om en huruvida årsredovisningen ger en rättvisande bild av kommunens resultat och 
finansiella ställning per 2019-12-13. Det finns därvid en osäkerhet huruvida resultatet ger en 
rättvisande bild för år 2019. Den sammanfattande bedömningen är att med anledning av 
osäkerheterna i räkenskaperna kan kommunstyrelsens bedömning av att resultatet inte är 
förenligt med god ekonomisk hushållning varken tillstyrkas eller avstyrkas. 

I granskningsrapporten framförs även nedanstående bedömning:   
Verksamhetens utfall inte är förenligt med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten. 
Detta med anledning av att kommunstyrelsen inte följer upp fullmäktiges mål.  
Med bakgrund av ovanstående synpunkt kommer kommunstyrelsen i samband med delårs-
bokslutet och bokslutet få en tydlig redovisning av nämndernas måluppfyllelse kopplat till 
kommunfullmäktiges mål. En anvisning för uppföljning av mål och ekonomi tagits fram under 
året.  

Beslutsunderlag 
• Revisionsrapporten Granskning av årsredovisning 2019. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
•  Arbetsutskottets beslut 2020-08-25, § 253. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 194 Dnr KS 2020/479 
 
Dalslands Miljö- och energiförbund – bokslut för 2019 jämte 
revisionsberättelse  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen för Dalslands 
miljö- och energiförbund samt de enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2019 
års verksamhet. 

Sammanfattning av ärendet 
Dalslands Miljö- och energiförbund har översänt bokslutet jämte revisionsberättelse och 
revisionens rapport för 2019. 

Årets resultat uppgick till 0,4 mkr, varav miljö och energikontoret +0,5 mkr och projektet  
HUV (-0,1 mkr). Resultatet är 0,6 mkr bättre än budget. 
Det egna kapitalet uppgick till +3,6 mkr (+3,3 mkr). Soliditeten uppgick till 26,4 % (27,4 %). 

De finansiella målen som direktionen fastställt för 2019 uppnås i och med årets resultat.  
Revisionen kan inte uttala sig om årsredovisningen är upprättad i enlighet med kommunal 
redovisningslag med anledning av det datahaveri som skett i ekonomisystemet. De kan av 
samma anledning inte tillstyrka att förbundets årsredovisning godkänns. Revisorerna riktar 
anmärkning mot direktionen för brister i internkontroll. 

Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda 
ledamöterna i densamma.            

Beslutsunderlag 
• Dalslands miljö- och energiförbund bokslut och revisionsberättelse för 2019. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2020-08-25, § 254. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen för Dalslands 
miljö- och energiförbund samt de enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2019 
års verksamhet. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 195 Dnr KS 2020/516 
 
Årsredovisning för Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ)  
för 2019 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun  

1. godkänner resultat och balansräkningen samt verksamhetsberättelse för 2019 för  
Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ). 

2. bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) har översänt bokslutet jämte revisionsberättelsen för 
2019.  
Årets resultat var negativt och uppgick till -40,7 tkr ( -1 053 tkr). Rörelseintäkterna uppgick till 
7 254 tkr (-6 272 tkr). Ökningen från föregående år beror på en ökning av antalet tågresenärer 
med 17,5 %, ökning med dressinverksamheten med 32,4 % samt en ökning av driftbidraget 
med 850 tkr. 
Det egna kapitalet uppgick till – 1 034 tkr (-993 tkr).  

Revisionen anser att årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och  
ger en i alla väsentliga avseende rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställningar per den 
2019-12-31 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.  

Beslutsunderlag 
• Årsredovisning för Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) 2019. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2020-08-25, § 255. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun  
1. godkänner resultat och balansräkningen samt verksamhetsberättelse för 2019 för  

Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ). 

2. bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 196 Dnr KS 2020/421 
 
Anslag till Dalslands kanal och Snäcke kanal för år 2021  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar bidrag till stiftelsen Dalslands 
Kanals framtida bestånd och Snäcke kanal med 1 025 980 kronor för år 2021 vilket är en 
uppräkning med 2,8 procent enligt Sveriges Kommuner och landstings prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Efter tidigare samrådsmöte, där ägarna fått besked, om ett äskande på 2,8% enligt Sveriges 
Kommuner och Regioners PKV från Dalslands Kanal AB, togs anslagsframställan upp i 
respektive kommun/region. 

Vid stiftelsens styrelsesammanträde den 15 april 2020 enades man om att till ägarna äska 2,8% 
enligt SKL:S PKV i ökning av anslaget till 2021. Framställan om anslag för år 2021 görs enligt 
bifogade modell och fördelning av anslaget mellan bidragsgivarna sker enligt tidigare 
överenskommelser. 
Anslagsbeloppet för år 2021 uppgår till totalt 9 302 974 kronor. Av anslagsbeloppet avser  
9 037 516 kronor Dalslands kanal och 265 458 kronor avser Snäcke kanal. Från år 1999 har 
Västra Götalandsregionen bidragit med ett anslag för de administrativa kostnaderna. Dessa 
kostnader uppgår för 2021 till 1 401 310 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. 
Åberopande ovanstående anhåller Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd för 
verksamhetsåret 2021 om att beviljas ett bidrag enligt bifogade specifikation. 
 
Beslutsunderlag 

• Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånds anslagsfördelning 2021. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2020-08-25, § 256. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar bidrag till stiftelsen Dalslands 
Kanals framtida bestånd och Snäcke kanal med 1 025 980 kronor för år 2021 vilket är en 
uppräkning med 2,8 procent enligt Sveriges Kommuner och landstings prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV). 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 197 Dnr KS 2020/445 
 
Myndighetstaxor för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund  
(NÄRF) 2021 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige fastställer Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds taxor för 
myndighetsutövning och myndighetstillsyn för 2021 enligt föreliggande förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har översänt förslag till taxor för myndighets-utövning 
och myndighetstillsyn för 2021. 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 
2021 är medlemsbidraget uppräknat med 2,5 procent, KPI är 1,3 procent (jan 2019/ 
jan 2020) och beräknad lönerevision 2,5 procent. 
Direktionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds beslutade den 16 juni 2020,  
§ 28, att fastställa taxor 2021. Taxan föreslås gälla från och med 2021-01-01. Direktionen 
beslutade vidare att tillsända taxor 2021 avseende myndighetsutövning till 
kommunfullmäktige i respektive medlemskommun för antagande. 

Beslutsunderlag 

• Förslag till myndighetstaxor 2021 för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund med bilaga. 
• Direktionens beslut 2020-06-16, § 28.  
• Begäran om antagande av taxor för 2021 Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2020-08-25, § 265. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige fastställer Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds taxor för 
myndighetsutövning och myndighetstillsyn för 2021 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 198 Dnr KS 2020/443 
 
Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och 
lag om service till funktionshindrade (LSS) - kvartal 1/2020 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom tre månader 
(kvartal 1/2020).  

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden ska anmäla gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från 
beslutsdatum till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rapporteringen avser också avbrott  
i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre månader från datum för avbrott. 
Rapporteringen till IVO sker kvartalsvis. 

För första kvartalet 2020 har tre beslut inte kunnat verkställas inom tre månader. Ett beslut 
gäller biträde personlig assistans enligt 9 § 2 LSS, ett beslut gäller kontaktperson enligt SoL 
samt ett beslut som gäller utökat trygghetslarm/positionslarm enligt SoL. 

Beslutsunderlag 
• Socialnämndens beslut 2020-06-17, § 85. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2020-08-25, § 262. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom tre månader 
(kvartal 1/2020).  
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 199 Dnr KS 2020/443 

Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och 
lag om service till funktionshindrade (LSS) - kvartal 2/2020 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom tre månader 
(kvartal 2/2020).  

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden ska anmäla gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från 
beslutsdatum till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rapporteringen avser också avbrott i 
verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre månader från datum för avbrott. 
Rapporteringen till IVO sker kvartalsvis. 

För andra kvartalet 2020 finns inga beslut som ej verkställts inom tre månader. En avslutad 
rapport gällande trygghetslarm/positionslarm har återredovisats till IVO. 

Beslutsunderlag 
• Socialnämndens beslut 2020-08-26, § 104. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2020-09-08, § 279. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom tre månader 
(kvartal 2/2020).  
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 200 Dnr KS 2020/538 
 
Bemyndigande att utfärda anvisningar på bank- och checkräkning  
för socialnämnden 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge följande personer bemyndigande att utfärda betalningar  
på bank- och checkräkning samt uttagsrätt på konto 8234-7 3512 3363: 
T.f. socialchef  Gunnar Erlandsson 
Förvaltningsekonom  Claes Sundén 
Administratör  Camilla Andersson 
Socialsekreterare  Ingela Pettersson 
Enhetschef IFO/Barn och Ungdom  Malin Klingborg 
Administratör  Niclas Nilsson 
Administratör  Helena Sundström 
Verksamhetscontroller  Maritha Johansson 
Enhetschef IFO/Vuxen och bistånd  Camilla Björk Karlsson 
Förste socialsekreterare  Camilla Karlsson 
 
Sammanfattning av ärendet 
På grund av personalförändringar inom socialförvaltningen och individ- och familjeomsorgs-
enheten behöver nytt beslut tas vad gäller bemyndigande att utfärda anvisningar på bank-  
och checkräkning samt uttagsrätt på konto. 
 
Beslutsunderlag 

• Socialnämndens beslut 2020-08-26, § 99. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2020-09-08, § 278. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen beslutar att ge föreslagna personer bemyndigande att utfärda betalningar  
på bank- och checkräkning samt uttagsrätt på konto 8234-7 3512 3363. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Samtliga berörda 
Dalslands Sparbank 
Socialnämnden 
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§ 201 Dnr KS 2020/493 
 
Dalslands miljö- och energiförbunds förbundsordning, revidering 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige i Melleruds kommun fastställer förbundsordning för Dalslands miljö- och 
energiförbund enligt föreliggande förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap 
(MSB) har tecknat en överenskommelse som anger förväntningen på kommunernas 
krisberedskapsuppgifter. I överenskommelsen anges att kommunerna behöver ta ett större 
ansvar för att inkludera/få med kommunala bolag och kommunalförbund i arbetet. Därför anger 
MSB att kommunerna även behöver beakta dessa verksamheter när kommunerna tar fram 
styrdokumentet för krisberedskap för mandatperioden. 

Förbundets medlemskommuner har tagit fram en enhetlig beskrivning för en sådan samverkan 
avseende krisberedskap. Utifrån denna beskrivning bör förbundets förbundsordning 
kompletteras enligt följande: 

Förbundet ska vara en resurs i medlemskommunernas krisberedskap. Denna roll innefattar 
följande: 

• Inför varje ny mandatperiod fastställa en risk- och sårbarhetsanalys för den egna 
verksamheten. Arbetet ska utgå från medlemskommunernas mall för RSA. Förbundets RSA ska 
användas som underlag för att utveckla verksamhetens krisberedskap. 

• Vara representerade i arbetet med medlemskommunernas RSA. 

• Svara för att det finns kontinuitetsplaner för förbundets samhällsviktiga verksamheter samt 
att dessa ska kunna upprätthållas vid samhällsstörningar. 

• Genomföra och utvärdera minst två krisledningsövningar per mandatperiod samt delta i 
relevanta utbildningar och övningar som kommunerna bjuder in till. 

• Ha en utsedd kontaktperson för krisberedskapsfrågor. 

• Tillse att planering finns avseende hur förbundet ska arbeta vid extraordinära händelser.  
Denna planering ska inkludera: 

 Hur verksamheten ska ledas 
 Framtagande av lägesbild samt medverkan i kommunernas samlade lägesbild. 

 Hur samordning och inriktning med kommunernas centrala krisledningar ska ske. 

 Förmåga att kunna skicka och ta emot en samverkansperson till medlemskommunerna. 
Dalslands miljö- och energiförbunds direktion har den 11 juni 2020, § 18, beslutat att föreslå 
medlemskommunernas fullmäktige att fastställa förslag till revidering av förbundsordning för 
förbundet. 
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Beslutsunderlag 
• Förslag till reviderad förbundsordning. 
• Dalslands miljö- och energiförbunds beslut 2020-06-11, § 18. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2020-08-25, § 264. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige i Melleruds kommun fastställer förbundsordning för Dalslands miljö- och 
energiförbund enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 202 Dnr KS 2020/495 
 
Uppvaktning av Regering och Riksdag om kommunalt 
medbestämmande vid nyetablering av gruvverksamhet 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ställas sig bakom Bengtsfors kommuns förslag att, tillsammans 
med Dals-Ed, Bengtsfors, Färgelanda, Mellerud, Åmål, Årjäng och Säffle kommuner, uppvakta 
regering och riksdag för att följande komplettering i Miljöbalken ska införas under kapitel 16,  
§ 4: 

§ 4a Tillstånd till gruvdrift eller gruvanläggning för brytning av malm, mineraler eller kol får 
endast ges om den kommun där driften eller anläggningen är tänkt att uppföras och bedrivas 
har tillstyrkt det. 
Detsamma gäller för anläggning för bearbetning eller anrikning av malm, mineral eller kol 
inklusive rostning och sintring. 
Även provbrytning av malm, mineral eller kol kräver kommunal tillstyrkan. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen i Bengtsfors kommun har i mars 2020 svarat positivt på ett E-förslag från en 
medborgare om kommunalt medbestämmande vid nyetablering av gruvverksamhet. Den nu 
aktuella bakgrunden är att Bergsstaten beviljat ett kanadensiskt företag tillstånd att undersöka 
möjliga aktuella fyndigheter i bland annat Bengtsfors kommun.  
Förslaget är att kommunen ska uppvakta regering och riksdag i avsikt att få till stånd en 
ändring i miljöbalken med inriktning att en sådan nyetablering inte kan tillåtas med mindre än 
att kommunen har tillstyrkt. 

I förslaget ingår också att kommunen ska driva frågan tillsammans med andra kommuner. 
Kommunstyrelsen har ställt sig bakom detta och har därför beslutat tillskriva kommunerna  
Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud, Åmål, Årjäng och Säffle med frågan om att tillsammans agera 
vidare i frågan.  
I Miljöbalkens kapitel 16 § 4 infördes ett långtgående kommunalt inflytande avseende 
etablering av tillståndspliktiga vindkraftsparker. Detta i samband med att kravet på bygglov för 
sådana anläggningar slopades. Bestämmelsen innebär att kommunen måste tillstyrka en 
ansökan för att tillstånd ska kunna ges. Motivet då var att tillgodose det kommunala 
planmonopolet utan krav på detaljplaneläggning. 
Mineralbrytning som verksamhet påminner i mångt och mycket om vindkraft när det gäller 
påverkan på markanvändning och miljö. I båda fallen handlar det om en avvägning mellan 
samhällsviktiga verksamheter (energi- eller materialförsörjning) och andra intressen. I båda 
fallen sker en påverkan på markanvändning och miljö som, beroende på verksamhetens art och 
storlek, kan vara omfattande. 
Mineralbrytning och tillhörande bearbetning påverkar genom i anspråkstagande av mark, 
gruvavfall, påverkan på vattenkvalitet med mera. Påverkan kan ske inom ett större område än 
själva brytningsområdet, särskilt i avseendet påverkan på vattenkvalitet. 
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Det är kommunens uppfattning att motsvarande skäl gör sig gällande vid prövning av 
mineralbrytning/mineralbearbetning som vid prövning av vindkraft. Det finns därmed anledning 
att ta ställning till om inte samma regler ska gälla vid båda dessa prövningar. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens i Bengtsfors kommuns beslut 2020-03-11, § 50. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2020-08-25, § 263. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunstyrelsen beslutar att ställas sig bakom Bengtsfors kommuns förslag att, tillsammans 
med Dals-Ed, Bengtsfors, Färgelanda, Mellerud, Åmål, Årjäng och Säffle kommuner, uppvakta 
regering och riksdag för att följande komplettering i Miljöbalken ska införas under kapitel 16,  
§ 4: 

§ 4a Tillstånd till gruvdrift eller gruvanläggning för brytning av malm, mineraler eller kol får 
endast ges om den kommun där driften eller anläggningen är tänkt att uppföras och bedrivas 
har tillstyrkt det. 
Detsamma gäller för anläggning för bearbetning eller anrikning av malm, mineral eller kol 
inklusive rostning och sintring. 
Även provbrytning av malm, mineral eller kol kräver kommunal tillstyrkan. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Dals-Eds kommun 
Bengtsfors kommun  
Färgelandas kommun  
Åmåls kommun  
Årjängs kommun  
Säffle kommun 
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§ 203 Dnr KS 2020/236 
 
Svar på remiss - Regional utvecklingsstrategi (RUS) för Västra 
Götaland 2021-2030 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun avger yttrande enligt förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Melleruds kommun har fått förslag till Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland  
2021-2030 på remiss. 

Förslaget till strategi har utarbetats i bred dialog under 2019 med representanter för 
kommuner, kommunalförbund, näringsliv, det civila samhället, myndigheter, akademi m fl. 

Målet för strategin är att Västra Götaland ska vara ett föredöme för omställning till ett hållbart 
samhälle och att strategin ska bidra till Västra Götalands utveckling. Strategin fokuserar på mål 
och prioriteringar för områden där takten i omställningen behöver öka och som utvecklas 
genom samarbeten mellan organisationer och samverkan på lokal, regional och nationell nivå. 
Samverkansparterna är de som deltagit i dialogen och strategin utgör den gemensamma 
plattformen för samverkan och genomförande. 

Beslutsunderlag 
• Remiss – Regional utvecklingsstrategi Västra Götaland 2021-2030 – missiv. 
• Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030 – remissversion. 
• Förslag till yttrande. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2020-08-25, § 266. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun avger yttrande enligt förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Västra Götalandsregionen 
 
 
  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsen 2020-09-09 29
  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 204 Dnr KS 2020/464 
 
Svar på remiss - Fyrbodals kommunalförbund, verksamhetsplan och 
budget för 2021-2023 samt förslag på långsiktig finansiering av 
samverkansytan Kommunakademin Väst  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun avger yttrande enligt förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Melleruds kommun har fått Fyrbodals kommunalförbunds verksamhetsplan och budget 2021-
2023 samt avtal om Kommunakademin Väst (KAV) för yttrande. Verksamhetsplanen innehåller 
fem strategiska utvecklingsområden med målområden. 
1. Stöd, omsorg och hälsa med målområdena Kvalitet och välfärdsteknik, Barn och unga samt 

Kompetens, FoU och samverkan 

2. Kompetensförsörjning och utbildning med målområdena Arbetskraft, behovsstyrd utbildning 
och utbildningsnivå, Samverkan och tillgänglighet, FoU samt Skolavhopp, resultat och 
jämlikhet 

3. Fysisk planering och hållbara transporter med målområdena Hållbart resande, Gemensam 
planering samt Samspel och utveckling 

4. Näringsliv, kultur och attraktionskraft med målområdena Företagsklimat, struktur och 
omställningskapacitet, Innovation, styrkeområden och investeringsvilja samt Kultur och 
attraktionskraft 

5. Digitalisering med målområdena Innovation, kompetens och ledarskap samt Infrastruktur 
och digital service 

Sedan 2018 samverkar Fyrbodals kommuner och Högskolan Väst i Kommunakademin Väst 
(KAV) vars syfte är att bedriva gemensam kunskaps-, kompetens och verksamhetsutveckling  
till nytta för kommunerna och samhället i stort. Melleruds kommun tillstyrker planen i allt 
väsentligt. 

Beslutsunderlag 
• Remiss – Fyrbodals Kommunalförbunds Verksamhetsplan och budget 2021-2023 
• Beskrivning av den demokratiska processen för framtagande av ny modell för 

verksamhetsplan 
• Remissförslag Verksamhetsplan och budget 2021-2023 
• Samverkansavtal för Kommunakademin Väst (KAV) 
• Förslag till yttrande. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2020-08-25, § 267. 
• Remisskrivelse om medfinansiering. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun avger yttrande enligt förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Fyrbodals kommunalförbund 
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§ 205 Dnr KS 2020/475 
 
Svar på remiss - Finansiering av Miljösamverkan Västra Götaland  
från 2021-2024 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bidra till finansiering av Miljösamverkan Västra Götaland  
2021 -2024 under förutsättning av att Fyrbodals kommunalförbund tillämpar oförändrad 
fördelningsprincip och att samverkande kommuner inom Dalslands Energi- och Miljöförbund  
är positiva. Kostnaden täcks inom ramen för Dalslands Energi- och Miljöförbunds budget. 

Sammanfattning av ärendet 
Styrgruppen för Miljösamverkan Västra Götaland hemställer via Fyrbodals kommunalförbund om 
bidrag till verksamheten för perioden 2021-2024.  

Miljösamverkan Västra Götaland startade 1999 och syftar till att effektivisera 
miljömyndigheternas arbete enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. 

Dalslands Miljö- och Energiförbund har budgeterat för kostnaden. 

Beslutsunderlag 
• Skrivelse från Miljösamverkan Västra Götaland 2020-04-14 
• Mail från Fyrbodals kommunalförbund 2020-07-02 
• Mail från Dalslands Miljö- och Energiförbund, förbundschef 2020-07-03 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2020-08-25, § 268. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunstyrelsen beslutar att bidra till finansiering av Miljösamverkan Västra Götaland  
2021 -2024 under förutsättning av att Fyrbodals kommunalförbund tillämpar oförändrad 
fördelningsprincip och att samverkande kommuner inom Dalslands Energi- och Miljöförbund  
är positiva. Kostnaden täcks inom ramen för Dalslands Energi- och Miljöförbunds budget. 
 
Beslutsgång 

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

Fyrbodals kommunalförbund 
Dalslands miljö- och energiförbund 
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§ 206 Dnr KS 2019/460 
 
Svar på medborgarförslag om att öka demokratin och förståelsen  
om EU 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget antas genom att kommunchefen får i 
uppdrag att kontakta Högskolan Väst om intresse för en studentuppsats. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Marie Dahlin har lämnat ett medborgarförslag som innebär att kommunen under en 
treårsperiod ska visa för invånarna i Mellerud hur besluten i kommunfullmäktige har påverkats 
av EU, en utvärdering sker efter tre år och att utvärderingen ska redovisas på kommunens 
hemsida. 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), numera Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)  
har både 2010 och senast 2018 gjort rapporter om EU:s påverkan i lokalpolitiken. 

Rapporten 2010 visade att 50-60 procent av fullmäktigebesluten påverkades, direkt eller 
indirekt, av beslut fattade på europeisk nivå. Under 2018 gjordes en ny analys för att se om det 
skett någon förändring. Den analysen visade att något mindre än hälften av fullmäktigebesluten 
påverkats av EU-beslut eller rekommendationer. 
Då Melleruds kommun saknar egna utredningsresurser föreslås att kommunen ska vända sig till 
Högskolan Väst för att efterhöra intresset för ett uppsatsarbete i linje med medborgarförslaget. 
Arbetet skulle innebära att en analys görs av fullmäktiges beslut under perioden 2018-2020. 
 
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag för att öka demokratin och förståelsen om EU från Marie Dahlin. 
• Sveriges Kommuner och Landsting, EU i lokalpolitiken, 2018. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2020-08-11, § 244. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget antas genom att kommunchefen får i 
uppdrag att kontakta Högskolan Väst om intresse för en studentuppsats. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Marie Dahlin 
Kommunchefen 
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§ 207 Dnr KS 2020/30 
 
Svar på förfrågan om Melleruds kommuns intresse av att dela 
ansvaret för driften av biografen Centrumsalongen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att  

1. erbjuda Melleruds IF ett nytt hyreskontrakt för Centrumsalongen, Sätern 3, Storgatan 39 i 
Mellerud fr o m januari 2021 som innebär att kommunen svarar för kostnaden för värme 
(bränslekostnaden) och i övrigt oförändrade villkor enligt gällande hyresavtal.  

2. kostnaden som beräknas till cirka 40 000 kronor per år finansieras av kommunstyrelsens 
anslag år 2021 för oförutsedda utgifter och budgeteras inför år 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Melleruds IF, som ansvarar för driften av Centrumsalongen i Mellerud, har i en skrivelse som 
inkom till kommunen den 16 januari 2020 framfört att föreningen under en viss tid haft svårt 
att få ekonomi i biografverksamheten.  
Föreningen har gjort en uppföljning av filmvisningarna under perioden januari-juli 2019. 
Som framgår har föreningen gjort en förlust och vill med anledning av detta få möjlighet till  
en diskussion med kommunen om biografens vidare drift. För att en kommun av Melleruds 
storlek ska kunna ha en biograf och då föreningen är intresserad av att driva verksamheten vill 
den kunna dela ansvaret för detta med kommunen. 
Arbetsutskottet beslutade de 11 februari 2020, § 33, att ge kommunchefen i uppdrag att ta 
kontakt med Melleruds IF och inhämta ytterligare information angående föreningens 
årsredovisning m,m. 

Efter ytterligare information bedöms att kommunen bör öka sitt stöd för att Melleruds invånare 
ska ha tillgång till en biograf. 

Beslutsunderlag 
• Melleruds IF:s skrivelse.  
• Redovisning av inkomster och utgifter 2019-01-01--07-31. 
• Arbetsutskottets beslut 2020-02-11, § 33. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2020-08-11, § 242. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Morgan E Andersson (C) och Ulf Rexefjord (SD): Bifall till arbetsutskottets förslag 
enligt följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. erbjuda Melleruds IF ett nytt hyreskontrakt för Centrumsalongen, Sätern 3, Storgatan 39 i 
Mellerud fr o m januari 2021 som innebär att kommunen svarar för kostnaden för värme 
(bränslekostnaden) och i övrigt oförändrade villkor enligt gällande hyresavtal.  

2. kostnaden som beräknas till cirka 40 000 kronor per år finansieras av kommunstyrelsens 
anslag år 2021 för oförutsedda utgifter och budgeteras inför år 2022. 
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Beslutsgång 

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

Melleruds IF 
Samhällsbyggnadschefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 208    
 
Redovisning av delegeringsbeslut 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har överlåtit viss beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande och tjänstemän 
enligt gällande delegeringsregler. Besluten ska anmälas till kommun-styrelsen varje månad. 
Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa 
delegeringsbesluten. Däremot kan kommunstyrelsen återkalla delegering.  
Följande delegeringsbeslut redovisas vid dagens sammanträde: 
 
B - PERSONALÄRENDEN  
 
B 5 Visstidsanställningar  
5.5 Beordrande om tillfällig anställning § 7/2020  
 
D - SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN  
 
D 18 Samhällsbyggnadsförvaltningens  
taxe- och bidragsärenden  
18.4 Bostadsanpassningsbidrag § 6-7/2020 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 209  
   
Anmälan 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Varje månad anmäler Kommunstyrelseförvaltningen handlingar som inkommit och 
bedöms relevanta för kommunstyrelsen att få kännedom om. 

• Finansiell rapport per 2020-07-31. Dnr KS 2020/88. 
• Småkoms yttrande till Finansdepartementet över Betänkandet SOU 2020:8 Starkare 

kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 

  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsen 2020-09-09 37
  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 210  
   
Aktuella frågor 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Uppvaktning av KEF-pristagaren 2020 
Årets pristagare från ekonomienheten uppmärksammas för Årets Insats. 

• Konstgräsplan 
Ordföranden informerar om att Melleruds IF har bjudit in till möte den 9 september 2020 om 
konstgräsplanen. 

• Näringslivsrådets frukostmöte/Industrigruppen 
Ordföranden informerar om Näringslivsrådets möte på förmiddagen och Industrigruppens  
på eftermiddagen den 10 september 2020. 

• Ungdomsråd/Miljö- och hälsorådet 
Ordföranden informerar om Ungdomsrådets respektive Miljö- och hälsorådets möten  
den 14 september 2020. 

• Kommunala funktionshinderrådet/Kommunala pensionärsrådet  
Ordföranden informerar om Kommunala funktionshinderrådets respektive Kommunala 
pensionärrådets möten den 15 september 2020. 

• MellerudsNavet 
Ordföranden informerar om MellerudsNavets årsmöte den 16 september 2020. 

• Workshopen Att leda för digital transformation 
Ordföranden och kommunchefen kommer att delta i en digital workshop den  
17 september 2020 

• Regional ledningskonferens angående covid-19 
Ordföranden och kommunchefen kommer att delta i en digital ledningskonferens den  
18 september 2020. 

• Strategidag Dalslands turistråd 
Ordföranden informerar om Dalslands Turistråds strategidag den 21 september 2020. 

• P4 Väst 
Ordföranden och 2:e vice ordföranden kommer att delta i en programpunkt hos P4 Väst 
den 23 september 2020 om halvtid i mandatperioden. 

• Invigning av Ängenäs särskilda boende 
Ordförande informerar om den kommande invigningen av Ängenäs särskilda boende  
den 25 september 2020 med landstinget och en mindre grupp förtroendevalda och 
tjänstepersoner på plats. Övriga kan ta del av invigningen via en digital sändning via 
webben.  
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• Småkoms yttrande över Starkare kommuner - med kapacitet att k lara 
välfärdsuppdraget (SOU 2020:8) 
Ordförande och kommunchefen kommer att ta fram ett förslag till yttrande från  
Melleruds kommun till arbetsutskottets sammanträde den 22 september 2020. 

• Lokalförsörjningsplan 
Ordförande informerar om att arbetet med en lokalförsörjningsplan kommer att  
starta om. Frågan kommer att aktiveras i och med att ny enhetschef för Tillväxtenheten 
börjar sin tjänst den 14 september 2020. 

• Möte med polisen 
Ordföranden och enhetschefen för Kommunikation och säkerhet kommer att delta i möte 
med polisområdeschefen för Östra Fyrbodal m.fl. den 15 oktober 2020. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 211    
 
Rapporter 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m: 

• Skålleruds Fiberförening 
Daniel Jensen (KD) lämnar kort rapport om Skålleruds Fiberförening. 

• Öppet Hus vid Ängenäs särskilda boende 
Daniel Jensen (KD) rapporterar från Öppet Hus-dagen 29 augusti 2020. 

• Fibertäckning i Melleruds kommun 
Michael Melby (S) efterfrågar aktuell fibertäckning i Melleruds kommun. Kommunchefen  
lämnar en kort information. Enhetschefen för Digital service får i uppdrag att ta fram aktuell 
information till kommande sammanträde. 

• Småkoms ekonomi 
Eva Pärsson (M) lämnar en aktuell rapport om Småkoms ekonomi. 

• Brottsförebyggande rådet (BRÅ) 
Ordföranden rapporterar från senaste mötet i lokala BRÅ - ny centrumledare för Melleruds 
Handel, problem med snatterier m.m., medborgardialog 2020 (inför löfte 2021).  

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 212 
 
Aktuellt från Arbetsmarknadsenheten och Vuxenutbildningen 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enhetschefen för Arbetsmarknadsenheten/Vuxenutbildningen och verksamhetsutvecklaren  
lämnar en aktuell rapport från  
Arbetsmarknadenheten 

• Flyktingmottagandet minskat 

• Projekt 

o All in - ESF  
o Vi - projekt för unga ESF 

o Hälsostöd/samverkanskoordinator - finansiering Samordningsförbundet   

o ”Jobbredo” – extra satsning på deltagare för att bli redo för arbete 
o TIA avslutat 

• Stinsen – ”Spåret” för unga 

• Samverkan med andra förvaltningar - Fryken, servicelaget m m  

• DUA överenskommelse - Dalslandskommuner och AF 

• Samverkan andra aktörer  

• Bevakar möjligheter att söka externa medel  

Vuxenutbildningen  

• Anpassad verksamhet utifrån pandemi 

• Sjunkande elevantal på VUX 

• Lämnat Georgsgatans lokaler 

• Tidigare HERMODS 

• Svenska /svenska som andraspråk GRUND, SFI distans - till VUX 

• Hög bemanning Studiecentrum 

• Arbetsmarknad /Yrke inom SFI 

• ”Jobbspår Industri” - DUA samverkan med AF  

• Fler ”jobbspår” utifrån kompetensförsörjningsbehov 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 213 Dnr KS 2020/207 
 
Redovisning av ekonomiska och sociala effekterna av projekt 
Jobbredo 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Arbetsmarknadsenhetens verksamhetsutvecklare redovisar löpande vid varje ordinarie 
sammanträde med kommunstyrelsen de ekonomiska och sociala effekterna av projekt 
”Jobbredo”. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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