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Underskrifter Sekreterare ..............................................................................................  
  Ingrid Engqvist 
 Ordförande .............................................................................................................................................. 
  Morgan E Andersson  

 Justerande .............................................................................................................................................. 
 Eva Pärsson 
 
 ANSLAG/BEVIS   
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Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
Sammanträdesdatum 2020-03-24 

 
Datum då anslaget sätts upp 2020-03-25  
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 Ingrid Engqvist 
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§ 84 Dnr KS 2020/170 
 
Pandemin Covid-19 (Corona) - information m.m. 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
T.f. kommunchefen lämnar en aktuell rapport om läget i kommunens verksamheter m.m.  
med anledning av pandemin Covid-19 (Corona). 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 85 Dnr KS 2019/618 
 
Kanalyran 2020, rapport 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunikatören och näringslivsutvecklaren lämnar en aktuell uppdatering kring planering  
av Kanalyran 2020: 

• Restauranger 
Kommunikatören och näringslivsutvecklaren informerar om kontakt med en restaurangägare.  

• Fortsatt planering utifrån pandemin 
Kommunikatören och näringslivsutvecklaren informerar om hur den fortsatta planeringen 
fortgår, vilka personalresurser som kan användas, arrangemanget kan komma genomföras i 
mindre omfattning och med mindre aktiviteter. Om pandemin fortsätter måste beslut tas om 
att ställa in. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 86 Dnr KS 2020/124 
 
Samordning av samverkansområden inom socialförvaltningarna i 
Dalsland - finansiering 2020-2021  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. ge socialnämnden 300 tkr för att under två år (2020-2021) i ett projekt samordna arbetet 
inom socialförvaltningarna i Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda och Melleruds kommuner under 
förutsättning att övriga kommuner eller minst en ytterligare kommun fattar likalydande 
beslut.  

2. finansieringen sker inom konto för verksamhetsutveckling. 

3. återrapportering sker vid kommunstyrelsens sammanträden i december 2020 och 2021. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialförvaltningarna i Dalsland arbetar gemensamt för att finna samverkansområden.  

Socialnämnden beslutade den 26 februari 2020, § 28, att, utifrån behovet av mer samverkan 
mellan kommunerna i Dalsland, ansöka om 300 tkr hos kommunstyrelsen, för att ha möjlighet 
att under två år samordna arbetet, under förutsättning att projekt genomförs.  

Arbetsutskottet beslutade den 9 mars 2020, § 60, att  
1. återremittera ärendet till socialchefen för komplettering med detaljerad projektplan m.m. 

2. återremittera ärendet till kommunchefen för diskussion inom Dalslandskommunernas 
kommunchefsgrupp om hur återrapport/redovisning av samverkansprojektet ska ske till 
kommunstyrelsen. 

3. redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 24 mars 2020. 
 
Beslutsunderlag 

• Socialnämndens beslut 2020-02-26, § 223. 
• Arbetsutskottets beslut 2020-03-09, § 60. 
• Projektplan.  
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att  

1. ge socialnämnden 300 tkr för att under två år (2020-2021) i ett projekt samordna arbetet 
inom socialförvaltningarna i Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda och Melleruds kommuner under 
förutsättning att övriga kommuner eller minst en ytterligare kommun fattar likalydande 
beslut. 

2. finansieringen sker inom konto för verksamhetsutveckling. 

3. återrapportering sker vid kommunstyrelsens sammanträden i december 2020 och 2021. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 87 Dnr KS 2020/72 
 
Årsredovisning för koncernen Melleruds kommun 2019, rapport 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Årsredovisningen för Melleruds kommun beräknas bli klar för beslut i kommunfullmäktige i  
juni 2020. Orsaken till förseningen är problemen efter ekonomisystemet Agressos krasch,  
sjukdomsfall inom ekonomienheten och oklarheter i avstämningen av balansräkningen m.m. 

För att kommunfullmäktige ska få en bra information om nämndernas arbete så kommer 
respektive nämnds bokslut att redovisas vid kommunfullmäktiges aprilmöte. 

Ekonomichefen lämnar en aktuell rapport om nämndernas resultat för 2019. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

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

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 88 Dnr KS 2020/168 
 
Stiftelsen Dalslands konstmuseum - amorteringsfrihet för lån  
under 2020 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Stiftelsen Dalslands konstmuseum amorteringsfrihet  
för lån under 2020. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Stiftelsen Dalslands Konstmuseum har två lån från Melleruds kommun - dels ett fastighetslån  
på 3,5 Mnkr och dels en avräkningsskuld på 600 tkr.  

Melleruds kommun ger ett årligt bidrag på 720 tkr. 100 tkr av dessa används till amortering på 
avräkningsskulden. Under 2018 och 2019 har museet haft amorteringsfrihet för att kunna få 
utrymme för att betala anslutningsavgiften för vatten- och avlopp.  
Museet önskar nu amorteringsfrihet även för 2020 för att få utrymme för fastighetsunderhåll.  
 
Beslutsunderlag 

• Ansökan om amorteringsfrihet 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Stiftelsen 
Dalslands konstmuseum amorteringsfrihet för lån under 2020. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 89 Dnr KS 2020/156 
 
Lönerevision (löneöversyn) 2020  
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att godkänna fördelning av medel för lönesatsningar utöver de  
2 procent som generellt budgeterats för löneökningar 2020 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

I samband med förberedelse av den lokala löneöversynen i Melleruds kommun önskas beslut 
om fördelning av medel för lönesatsningar utöver de 2 procent som generellt budgeterats för 
löneökningar 2020. 
Löneöversyn 2020 tar till viss del sin grund i vad som kommer avtalas på central nivå mellan 
SKR och ett flertal fackliga organisationer, som står inför situationen att befintligt avtal löper  
ut 31 mars alternativt 30 april. För de organisationer som inte berörs av nya löneavtal under 
våren, dvs. Lärarförbunden och Vårdförbundet, kan Melleruds kommun påbörja löneöversyn 
snarast efter beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott om hur tilldelade budgetmedel för 
specifika satsningar ska användas.  

Till löneökningar för år 2020 har avsatts i budget 2 procent + 0,5 procent till specifika 
extrasatsningar utifrån behov. Ett förslag på fördelningen av de medel som är tänkt för 
specifika extrasatsningar utifrån behov föreligger.  
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Förslag på fördelningen för specifika extrasatsningar.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att godkänna fördelning av 
medel för lönesatsningar utöver de 2 procent som generellt budgeterats för löneökningar  
2020 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

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

HR-chefen 
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§ 90  
 
Personalfrågor  
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
HR-chefen informerar om aktuella personalfrågor: 

• Nya personalsystemet 
HR-chefen lämnar en aktuell rapport om plan för införande av nytt personalsystem för 
kommunen. Diskussioner förs över kommungränserna för att lösa personalresurserna. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  

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

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 91 Dnr KS 2020/157 
 
Årsredovisning (bokslut) för AB Melleruds Bostäder 2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Det kommunala fastighetsbolaget AB Melleruds Bostäder har en marknadsandel på drygt  
50 procent av det totala antalet hyresrätter i kommunen.  
AB Melleruds Bostäder visar ett överskott på 3,703 Mnkr för 2019. Under verksamhetsåret 2019 
har soliditeten ökat från 10,1 procent till 12,1 procent. 
 
Beslutsunderlag 

• Bokslut för Melleruds Bostäder AB 2019. 
• AB Melleruds Bostäders styrelses beslut 2020-03-03, § 13.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

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

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 92 Dnr KS 2020/113 
 
Fastigheten Tornet 1 i Mellerud 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att förvärva fastigheten Tornet 1 av AB Melleruds Bostäder till en 
kostnad motsvarande fastighetens bokförda värde och bostadsbolagets kostnad för rivningen  
av huset. 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att  

1. återremittera frågan om finansiering av fastighetsförvärvet.  
2. ärendet tas upp till ny behandling vid arbetsutskottets sammanträde den 7 april 2020. 
 
Reservationer  
Ulf Rexefjord (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Fastigheten Tornet 1 i Mellerud ägs idag av AB Melleruds Bostäder. Fastigheten består idag  
av ett hus och den nyanlagda lekplatsen i anslutning till förskolan Telaris. Frågan är om 
kommunen ska arrendera eller köpa fastigheten.  

Arbetsutskottet beslutade den 25 februari 2020, § 48, att ta upp ärendet till ny behandling  
den 24 mars 2020. 

Enligt AB Melleruds Bostäders ordförande är bolagets uppfattning är att huset på fastigheten 
rivs och att parkeringsplatser anläggs. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2020-02-25, § 48. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Eva Pärsson (M): Kommunstyrelsen beslutar att förvärva fastigheten Tornet 1 av AB Melleruds 
Bostäder till en kostnad motsvarande fastighetens bokförda värde och bostadsbolagets kostnad 
för rivningen av huset.  
Ulf Rexefjord (SD): Kommunstyrelsen beslutar att arrendera den del av fastigheten Tornet 1 
som används av kommunen som lekplats för förskolan Telaris. Övrig del av fastigheten ska 
kvarstå i AB Melleruds Bostäders ägo. 

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att  
3. återremittera frågan om finansiering av fastighetsförvärvet.  

4. ärendet tas upp till ny behandling vid arbetsutskottets sammanträde den 7 april 2020. 
 
Beslutsgång 1 

Ordföranden ställer Eva Pärssons och Ulf Rexefjords förslag mot varandra och finner att 
arbetsutskottet bifaller Eva Pärssons förslag. 
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Beslutsgång 2 

Ordföranden frågar därefter på det egna förslaget angående finansieringsfrågan och finner  
att arbetsutskottet bifaller förslaget.  
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§ 93 Dnr KS 2020/160 
 
Projekt Utbyte av tak 2020, startbesked  
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att  

1. starta projektet Utbyte av tak 2020.  
2. lämna en slutredovisning när projektet är slutfört. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Då tak på flera av kommunens fastigheter läcker in och skadar stommen finns behov av att 
montera nya tak som förlänger livslängden på fastigheterna. Projektet omfattar både papp och 
tegeltak. Entreprenaden genomförs av upphandlad entreprenör med stor kunskap inom 
byggbranschen. 

Finansiering av kapital- och driftkostnader sker inom befintlig budget. 
Projektet beräknas pågå från den 1 mars till den 31 december 2020. 
 
Beslutsunderlag 

• Projektbeskrivning. 
• Kostnadskalkyl (arbetsmaterial). 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen 
i uppdrag att  
1. starta projektet Utbyte av tak 2020.  
2. lämna en slutredovisning när projektet är slutfört. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  
Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschefen Fjärrvärme/Fastighet 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 94 
 
Redovisning av obesvarade motioner 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och beslutar att beredningen ska fortsätta. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, § 29, ska kommunstyrelsen årligen vid 
fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa de motioner som inte har 
beretts färdigt. Enligt kommunallagen 5 kapitlet 33 § bör motion beredas så att fullmäktige 
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väckts. Om beredningen inte kan 
avslutas inom denna tid, får fullmäktige avskriva motionen från vidare handläggning. 

Följande motioner anmäls som obesvarade: 

Motion Inlämnad 
av 

Dnr Inkom Beslut om 
redovisning 

Uppdrag till 

Motion om att det ska 
bli avgiftsfritt att 
lämna sopor för 
privatpersoner vid 
Hunnebyns åter-
vinningscentral samt 
att öppettiderna ses 
över för ökad 
tillgänglighet 

Anette 
Levin (L) 
 
 
 
 
 
 

KS 2017/464 
 
 
 
 
 
 
 

2017-08-15 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017-12-19 Samhälls-
byggnads- 
chefen 

Motion om att uppföra 
en fast scen vid 
parken P D Lund-
grensgatan/Bergs-
gatan 

Anette 
Levin (L) 
 
 
 

KS 2017/465 
 
 
 

2017-08-15 
 
 
 
 

2017-12-19 Samhälls- 
byggnads- 
chefen 

Motion om att ingen 
enhetschef inom 
Melleruds kommun 
ska ha ansvar för fler 
än 25 medarbetare 

Roland 
Björndahl 
(M) 
 
 

KS 2017/733 
 
 
 

2017-12-20 
 
 
 
 

2018-02-20 
 

HR-chefen 

Motion om plan för 
utvecklingen av lek- 
och aktivitetsplatser 
 
 

Daniel 
Jensen 
(KD) 
 
 
  

KS 2018/125 
 
 
 
 

2018-02-20 
 
 

 
 

2018-11-20 
 

Samhälls- 
byggnads- 
chefen 
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Motion Inlämnad 
av 

Dnr Inkom Beslut om 
redovisning 

Uppdrag till 

Motion om extra kärl 
för trädgårdsavfall 
under sommar-
månaderna 

Roland 
Björndahl 
(M) 
 

KS 2018/341 
 
 
 

2018-05-15 
 
 
 
 

2018-11-20 Samhälls- 
byggnads- 
chefen 

Motion om motions-
slinga med hinder-
bana i Sunnanåskogen 

Roland 
Björndahl 
(M) 

KS 2018/383 
 
 

2018-06-07 
 
 

2018-11-20 Samhälls- 
byggnads- 
chefen 

Motion om att utreda 
möjligheterna att 
inrätta/bygga ett 
säkert och tryggt sätt 
att ta sig över E45 
och Rv 166 

Jörgen 
Eriksson 
(KIM)  
 
 
 

KS 2018/519 
 
 
 
 

2018-08-27 
 
 
 
 

Maj 2019 Samhälls- 
byggnads- 
chefen 

Motion om utbildning 
av politiker och 
anställda i Mellerud i 
frågor gällande 
mänskliga rättigheter 

Pål 
Magnussen 
(V) 
 
 

KS 2019/396 
 
 
 

2019-07-19 
 
 
 
 

2019-10-15 Kommun- 
chefen 

Motion om att 
uppdatera kom-
munens personal-
försörjningsplan 
 
 

Michael 
Melby (S) 
Marianne 
Sand 
Wallin (S) 
 

KS 2019/501 
 
 
 
 

2019-10-16 
 
 
 
 
 

Februari 
2020 

HR-chefen 

Motion om att öka 
föreningsaktiviteten 
hos barn och unga i 
Mellerud 

Pål 
Magnussen 
(V) 

KS 2020/95 
 
 
 

2020-02-14 2020-06-09 Folkhälso-
strategen 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och 
beslutar att beredningen ska fortsätta. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 95  
 
Redovisning av obesvarade medborgarförslag 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktiges ordförande tillsammans med kommunchef kan, utan föregående beredning, 
överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. I de fall ärendet är 
principiellt eller av större vikt för kommunen får beslutanderätt inte överlåtas (se KL 3 kap 
§ 9) Om beslutanderätten överlåts ska förslagsställaren underrättas om vilken nämnd som 
kommer att handlägga ärendet.  

Medborgarförslag ska beredas så att beslut kan fattas inom ett år från det förslaget 
väcktes.  
Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa de medborgarförslag som 
kommunstyrelsen och nämnderna inte har berett färdigt. Redovisningen ska göras på 
fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 

Följande medborgarförslag anmäls som obesvarade: 
 
Medborgarförslag Inlämnad av Dnr Inkom Status 

Medborgarförslag om lekplats i 
Dals Rostocks tätort tillgängligt 
för allmänheten dagtid  

Paula 
Jacobsson  
 

KS 2017/327 
 
  

2017-06-08 
 
 

Utreds av samhälls- 
byggnadsförvalt-
ningen 

Medborgarförslag om att en 
cykelbana byggs från Mellerud 
till Håverud  

Ulf Claesson  
 
 

KS 2017/636 
 
  

2017-11-10 
 
 

Utreds av samhälls- 
byggnadsförvalt-
ningen 

Medborgarförslag om att 
vårdnadsutredningar,  
gällande att statistik över 
utredningarnas förslag ska  
tas fram och publiceras  

Merja Voimäki 
 
 
 
  

KS 2018/154 
 
 
 
  

2018-03-07 
 
 
 
 

Överlämnad för 
besvarande till 
socialnämnden 

Medborgarförslag om 
hundrastgård i Mellerud   

Maria Ihrén  
 
 

KS 2018/170 
 
  

2018-03-09 
 
 

Utreds av samhälls- 
byggnadsförvalt-
ningen 

Medborgarförslag om en större 
hundrastgård i Mellerud   

Carina 
Bengtsson  
 

KS 2018/213 
 
  

2018-03-27 
 
 

Utreds av samhälls- 
byggnadsförvalt-
ningen 

Medborgarförslag om att 
Melleruds kommun gör den 
öppna verksamheten inom 
socialpsykiatrin tillgänglig  
även på helger  

Lennart Tysse 
 
 
 
  

KS 2018/218 
 
 
 
  

2018-03-28 
 
 
 
 

Överlämnad till  
för besvarande av 
socialnämnden 
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Medborgarförslag Inlämnad av Dnr Inkom Status 

Medborgarförslag om skyltar  
på de mest cykeltrafikerade 
vägarna för att påminna bilister 
att de behöver visa mer hänsyn 
för de oskyddade cyklisterna  

Jesper 
Andersson  
 
 
 

KS 2018/342 
 
 
 
  

2018-05-15 
 
 
 
 

Utreds av samhälls- 
byggnadsförvalt-
ningen 

Medborgarförslag om 
papperskorg vid konstgräs-
planen  

Lennart Norén 
 
  

KS 2018/355 
 
  

2018-05-24 
 
 

Utreds av samhälls- 
byggnadsförvalt-
ningen 

Medborgarförslag om en 
vägsträckning för gångtrafik 
mellan Violvägen och 
Kroppefjälls hotell och 
vandrarhem och Kroppefjälls 
barnstuga i Dals Rostock  

Dan Pettersson 
 
 
 
 
  

KS 2018/360 
 
 
 
 
  

2018-05-28 
 
 
 
 
 

Utreds av samhälls- 
byggnadsförvalt-
ningen 

Medborgarförslag om 
farthinder på P D Lund-
grensgatan i Mellerud  

Inger Claesson 
 
  

KS 2018/495 
 
  

2018-08-14 
 
 

Utreds av samhälls- 
byggnadsförvalt-
ningen 

Medborgarförslag om 
hastighetsbegränsning i 
Åsensbruk  

Valentina 
Berisha  
 

KS 2018/569 
 
  

2018-09-25 
 
 

Utreds av samhälls- 
byggnadsförvalt-
ningen 

Medborgarförslag om utökade 
öppettider på Hunnebyns 
återvinningscentral  

Carina Blad-
Eriksson 
  

KS 2018/677 
 
  

2018-11-12 
 
 

Utreds av samhälls- 
byggnadsförvalt-
ningen 

Medborgarförslag om utökad 
hundrastgård i området mellan 
Viaduktgatan - Storgatan - 
Järnvägsgatan i Mellerud  

Ingvar Lisius 
 
 
  

KS 2019/67 
 
 
  

2019-02-14 
 
 
 

Utreds av samhälls- 
byggnadsförvalt-
ningen 

Medborgarförslag om att byta 
ut Kroppefjällsfilmen på 
biblioteket mot den nya digitala 
och uppdaterade versionen  

Kent Larsson 
 
 
  

KS 2019/185 
 
 
  

2019-04-01 
 
 
 

Överlämnad till  
för besvarande av 
kultur- och 
utbildningsnämnden 

Medborgarförslag om att 
Melleruds kommun anställer en 
person som ger stöd till 
personer med syn- och/eller 
hörselnedsättning  

Christina 
Ericsson  
 
 
 

KS 2019/216  
 
 
 
 

2019-04-10 
 
 
 
 

Överlämnad till  
för besvarande av 
socialnämnden 

Medborgarförslag om att 
snygga till f.d. lekplatsen vid 
Södergatan i Mellerud  

Mona Skoogh 
 
  

KS 2019/341 
 
  

2019-06-11 
 
 

Utreds av samhälls- 
byggnadsförvalt-
ningen 

Medborgarförslag om utegym i 
Sunnanå   

Lars-Göran 
Johansson 
  

KS 2019/345 
 
  

2019-06-20 
 
 

Utreds av samhälls- 
byggnadsförvalt-
ningen 
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Medborgarförslag Inlämnad av Dnr Inkom Status 

Medborgarförslag om 
motorcrossbana i Mellerud  
  

Jesper 
Lundquist 
 
  

KS 2019/416 
 
  

2019-08-19 
 
 

Utreds av  
kommunstyrelse-
förvaltningen 

Medborgarförslag om åtgärder 
på Råggatan i Mellerud  
  

Yvonne och 
Steefan 
Mårtensson  

KS 2019/443 
 
  

2019-09-06 
 
 

Utreds av samhälls- 
byggnadsförvalt-
ningen 

Medborgarförslag om att öka 
demokratin och förståelsen  
om EU  

Marie Dahlin 
 
  

KS 2019/460 
 
  

2019-09-17 
 
 

Utreds av  
kommunstyrelse-
förvaltningen 

Medborgarförslag om att 
kartlägga ödehus på landet 

Karl-Ivar 
Karlsson KS 2019/547 2019-11-06 

Utreds av  
kommunstyrelse-
förvaltningen 

Medborgarförslag om 
uppgradering av utrustning i 
Erikstadsrummet och 
Grinstadsrummet i 
kommunhuset 

Ingvar Lisius 
 
 
  

KS 2019/568 
 
 
 

2019-11-13 
 
 
 

Utreds av  
kommunstyrelse-
förvaltningen 

Medborgarförslag om belysning 
över stora bron i Håverud 
 

Johnny Persson 
 
  

KS 2019/636 
 
 

2019-12-16 
 
 

Utreds av samhälls- 
byggnadsförvalt-
ningen 

Medborgarförslag om 
försäljning av mottaget 
material vid återvinnings-
stationen Hunnebyn 

Richard 
Olausson  
 

KS 2020/6 
 
 

2020-01-03 
 
 

Utreds av samhälls- 
byggnadsförvalt-
ningen 

Medborgarförslag om att en 
lampa sätts upp på yttre 
båtrampen i Sunnanå hamn 

Cristian 
Andersson 
 

KS 2020/63 
 
 

2020-01-29 
 
 

Utreds av samhälls- 
byggnadsförvalt-
ningen 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 96 
 
Redovisning av besvarade medborgarförslag 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktiges ordförande tillsammans med kommunchef kan, utan föregående beredning, 
överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet.  
I de fall ärendet är principiellt eller av större vikt för kommunen får beslutanderätt inte 
överlåtas (se KL 3 kap § 9) Om beslutanderätten överlåts ska förslagsställaren underrättas om 
vilken nämnd som kommer att handlägga ärendet.  

Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa besvarade medborgarförslag.  
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 
Följande medborgarförslag anmäls som besvarade: 
 

Medborgarförslag Inkom Beslut 

KS 2018/586 

Medborgarförslag om att celebrera 
tidigare fullmäktigen genom namn, årtal, 
foto etc i plenisalen i Tingshuset  

2018-10-02 

Kommunstyrelsen beslutade den  
12 februari 2020 att bifalla 
förslaget genom att plaketten sätts 
upp i lämpligt grupprum. 

KS 2018/750 

Medborgarförslag om seniorkort i hela 
regionen för pensionärer över 65 år  

2018-12-18 
Kommunstyrelsen beslutade den  
16 oktober 2019 att avslå förslaget. 

KS 2019/597 

Medborgarförslag om gratis bussresor 
inom Melleruds kommun för pensionärer 
65+  

2019-11-28 

Kommunstyrelsen beslutade den  
16 oktober 2019 att anse förslaget 
besvarat. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 97    
 
Samhällsbyggnadsfrågor  
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadschefen redogör för aktuella samhällsbyggnads- och planfrågor: 

• Kvarteret Ugglan  
Samhällsbyggnadschefen redovisar kontakter/diskussioner med exploatören Hovdala  
för byggnation av fastigheter i kvarteret Ugglan. Diskussioner förs om prisnivå per 
kvadratmeter. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 98 Dnr KS 2019/579 
 
Dokumenthanteringsplan för Plan- och byggväsendet samt teknik-, 
mark- och fastighetsförvaltning (samhällsbyggnadsförvaltningen)  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. anta de delar av dokumenthanteringsplanen för plan- och byggväsendet samt teknik-,  
mark- och fastighetsförvaltning (samhällsbyggnadsförvaltningen) som ligger under 
kommunstyrelsens administrativa ansvar att besluta om.  

2. upphäva anvisningarna i de delar av de tidigare antagna dokumenthanteringsplanerna 
(Bygg- och miljönämndens beslut 2000-05-03, § 49) som tas upp i dokumenthanterings-
planen för plan- och byggväsendet samt teknik-, mark- och fastighetsförvaltning.  

 
Sammanfattning av ärendet  
Dokumenthanteringsplanen är ett levande dokument. Genom att hållas uppdaterad enligt 
gällande lagar och förordningar samt återspegla respektive verksamhets arbetssätt, är en 
dokumenthanteringsplan ett styrdokument som ersätter gallringsutredningar och 
gallringsbeslut.  

Enligt Melleruds kommuns arkivreglemente (Kommunfullmäktiges beslut 2010-09-22, § 70) ska 
varje myndighet upprätta en plan som beskriver myndighetens handlingar och hur dessa 
handlingar hanteras.  
Planen benämns dokumenthanteringsplan och har som syfte att åstadkomma en effektiv 
styrning av dokumenthanteringen, samt att verksamheten ska leva upp till de lagkrav som 
åligger myndigheten vad gäller redovisning av allmänna handlingar och arkiv.  Det är 
arkivansvariges och arkivredogörares ansvar att sköta det löpande arkivarbetet i samråd med 
kommunarkivarien. Vidare ska arkivredogöraren biträda kommunarkivarien i utarbetandet och 
revideringen av myndighetens dokumenthanteringsplan.  

Kommunstyrelsen ansvarar för att besluta om hanteringen av information som skapas i 
aktiviteterna 3.1.12 till och med 3.1.17, samt hanteringen av de handlingstyper skapade av 
verksamheten – som kommunstyrelsen ansvarar för – i aktiviteterna 3.1.1 och 3.1.2.  
  
Beslutsunderlag  

• Arbetsutskottets beslut 2020-01-14, § 13. 
• Dokumenthanteringsplan för plan- och byggväsendet samt teknik-, mark- och 

fastighetsförvaltning  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att  
1. anta de delar av dokumenthanteringsplanen för plan- och byggväsendet samt teknik-,  

mark- och fastighetsförvaltning (samhällsbyggnadsförvaltningen) som ligger under 
kommunstyrelsens administrativa ansvar att besluta om.  
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2. upphäva anvisningarna i de delar av de tidigare antagna dokumenthanteringsplanerna 
(Bygg- och miljönämndens beslut 2000-05-03, § 49) som tas upp i dokument-
hanteringsplanen för plan- och byggväsendet samt teknik-, mark- och fastighetsförvaltning.  

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 99 Dnr KS 2017/303 
 
Översiktsplan för Melleruds kommun – beslut om utställning av 
förslag 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 
1. godkänna utställningshandlingen Översiktsplan för Melleruds kommun, nu-2030, 
2. ställa ut utställningshandlingen Översiktsplan för Melleruds kommun, nu-2030, i enlighet 

med 3 kap. 12 § Plan- och bygglagen (2010:900) under tiden 15 april till 10 juni 2020. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar 
hela kommunen. Översiktsplanen är inte bindande men ska ge vägledning för beslut om hur 
mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas 
och bevaras. Den ska spegla den politiska majoritetens uppfattning och beslutas av 
kommunfullmäktige. 

Översiktsplanens aktualitet ska prövas minst en gång varje mandatperiod. Länsstyrelsen ska 
även de varje mandatperiod sammanställa sina synpunkter över statliga och mellankommunala 
intressen och hur dessa förhåller sig till översiktsplanens aktualitet.  

Arbetet med den nya översiktsplanen har varit igång sedan hösten 2017 då en medborgardialog 
genomfördes. Planhandlingarna var sedan ute på samråd över årsskiftet 2018/2019. Synpunkter 
från samrådet resulterade i en samrådsredogörelse och har arbetats in i handlingarna. Nu är 
det dags för nästa steg i processen fram till ett antagande.  
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till utställningshandling – Översiktsplan för Melleruds kommun nu - 2030. 
www.oversiktsplan.mellerud.se  

• Arbetsutskottets beslut 2020-02-25, § 42. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-13. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att 

1. godkänna utställningshandlingen Översiktsplan för Melleruds kommun, nu-2030, 
2. ställa ut utställningshandlingen Översiktsplan för Melleruds kommun, nu-2030, i enlighet 

med 3 kap. 12 § Plan- och bygglagen (2010:900) under tiden 15 april till 10 juni 2020. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  
 

  

http://www.oversiktsplan.mellerud.se/
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§ 100 Dnr KS 2020/161 
 
Nybyggnation/ombyggnad av Europaväg E45 genom Melleruds 
kommun 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. under förutsättning att hastigheten sätts till 70 km/h eller högre för en utbyggd 
genomfartsled med nuvarande sträckning, förorda en förbifart utanför Melleruds tätort.  

2. mot bakgrund av att Melleruds tätort växer österut, förorda att en förbifart väster om 
Melleruds tätort lokaliseras så nära tätorten som möjligt.  

3. förorda en förbifart utanför Erikstad. 
 
Reservationer  

Ulf Rexefjord (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Trafikverket har fått i uppdrag att utreda möjligheten att färdigställa den kvarvarande sträckan 
av E45 mellan Vänersborg och Mellerud till en 2+1-väg med en målhastighet på 100 km/h. Det 
första steget i denna process är att genomföra en åtgärdsvalsstudie (ÅVS), vilket påbörjades 
under 2019.  
En åtgärdsvalsstudie är ett arbetssätt som grundar sig på dialog med bland annat kommuner 
och regioner. En åtgärdsvalsstudie görs tidigt i planeringen för att berörda parter tillsammans 
ska få en helhetsbild och hitta hållbara förslag på åtgärder. En av de viktigaste frågorna i detta 
arbete är att definiera sträckningen av vägen. Huvudfrågan i denna ÅVS är om vägen ska gå 
igenom de olika tät- och småorterna i respektive kommun eller om vägen ska dras utanför. 
Trafikverket vill att kommunerna under arbetet med ÅVS:en tar ställning till om de förordar 
förbifarter eller nuvarande sträckning vid respektive tät- och småort. 
 
Beslutsunderlag 

• Vägverkets förstudie för E45 Vänersborg-Värmlands länsgräns, 2003. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att  
1. under förutsättning att hastigheten sätts till 70 km/h eller högre för en utbyggd med 

nuvarande sträckning, förorda en förbifart utanför Melleruds tätort.  
2. mot bakgrund av att Melleruds tätort växer österut, förorda att en förbifart väster om 

Melleruds tätort lokaliseras så nära tätorten som möjligt.  

3. förorda en förbifart utanför Erikstad. 
 
Ulf Rexefjord (SD): Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet till den tid då två konkreta 
och detaljerade förslag på 45:ans sträckning och vad det medför föreligger och därefter låta 
medborgarna göra sin röst hörd genom folkomröstning i frågan. 
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Beslutsgång 1 

Ordföranden frågar på om ärendet ska avgöras vid dagen sammanträde eller om ärendet ska 
återremitteras och finner att arbetsutskottet beslutar att ärendet ska avgöras idag. 
 
Beslutsgång 2 
Ordföranden frågar därefter på det egna förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 101 Dnr KS 2020/159 
 
Näringslivsstrategi för Melleruds kommun 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar Näringslivsstrategi för Melleruds kommun enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Näringslivsstrategin har tagits fram under 2019–2020 i dialog tillsammans med näringslivet, 
föreningar samt politiker och tjänstepersoner från Melleruds Kommun.  

Initialt har det varit fem träffar runt om i kommunen (i Erikstad, Håverud, Dals Rostock samt  
tre i Mellerud). Under de första träffarna diskuterades styrkor, svagheter samt de mest 
prioriterade områdena för utveckling av det lokala näringslivet. Till sist var det en uppsamlings-
träff i Mellerud där alla bjöds in igen för att fördjupa sig i de fem fokusområden som valts ut 
baserat på underlaget ifrån de första träffarna. Fler än 50 företagare har deltagit med närmare 
70 personer totalt. 
Näringslivsstrategin visar viljeinriktningen och prioriteringar för näringslivsarbetet och även 
arbetet inom andra områden för att främja ett gott företagsklimat. Den tydliggör inom vilka 
prioriterade områden kommunen bör genomföra insatser tillsammans med andra aktörer som  
är viktiga för det lokala näringslivets utveckling. Insatser utifrån strategin ska främja tillväxt i 
befintliga företag samt öka Melleruds attraktivitet för etableringar av nya företag för att 
bibehålla och skapa fler arbetstillfällen. 

Fem fokusområden har identifierats i den nya näringslivsstrategin: 

• Infrastruktur & kollektivtrafik 
• Besöksnäring 
• Kompetensförsörjning 
• Marknadsföring 
• Platsutveckling 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag Näringslivsstrategi för Melleruds kommun. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige antar Näringslivsstrategi för 
Melleruds kommun enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 102 Dnr KS 2020/119 
 
Remiss - Trafikslagsövergripande trafikledning Göta älv – 
Storgöteborg för yrkes- och fritidssjöfarten  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. återremittera ärendet för ytterligare beredning. 
2. ärendet tas till ny behandling vid arbetsutskottets sammanträde den 7 april 2020. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Vänersamarbetets kansli har skickat över Trafikverket förslag till trafikledningssystem för Göta 
älv för yrkes- och fritidssjöfarten. Vid senaste styrelsemötet bestämdes att förslaget ska gå ut 
till alla kommunstyrelser i kommunerna kring Vänern, som skickar in synpunkter, både positiva 
och eventuella förslag till ändringar senast 24 april 2020. Synpunkterna sammanställs av 
kansliet och skickas in till Trafikverket senast 30 april 2020. 
 
Beslutsunderlag 

• Remiss - Trafikslagsövergripande trafikledning Göta älv – Storgöteborg för yrkes- och 
fritidssjöfarten  

 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att  
1. återremittera ärendet för ytterligare beredning. 

2. ärendet tas till ny behandling vid arbetsutskottets sammanträde den 7 april 2020. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 103 Dnr KS 2020/103 
 
Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund - årsredovisning för 
verksamhetsåret 2019  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen för Norra 
Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) samt de enskilda förtroendevalda i detta organ 
ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF), bokslut och årsredovisning för 
verksamhetsåret 2019 har godkänts av direktionen och granskats av revisionen  
som föreslår medlemskommunerna att direktionen beviljas ansvarsfrihet för 2019.  

Förbundet redovisar för år 2019 ett balanserat resultat om 3 022 tkr inklusive sotnings-
verksamheten. I resultatet ingår en positiv budgetavvikelse avseende avskrivningar med  
cirka 800 tkr.  
 
Beslutsunderlag 

• Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) årsredovisning 2019  
med begäran om ansvarsfrihet. 

• Revisionsberättelse med revisionsrapporten Granskning av årsredovisning 2019.  
• Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) beslut 2020-02-13, § 3. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun 
beviljar förbundsdirektionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) samt de 
enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  
  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-24 29 
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 104 Dnr KS 2020/85 
 
Riktlinjer för handläggning av motioner, medborgarförslag och  
övriga politiska beslutsärenden  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen fastställer Riktlinjer för handläggning av motioner, medborgarförslag  
och övriga politiska beslutsärenden enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag på riktlinjer för handläggning av 
motioner, medborgarförslag och övriga politiska beslutsärenden.  

Det finns ett behov på sådana riktlinjer för att ge kommunens tjänstepersoner en generell 
inriktning för vilka steg och överväganden som bör finnas med i handläggningsprocessen.  
Det är viktigt att motioner, medborgarförslag och övriga politiska beslutsärenden besvaras  
så sakligt, professionellt och enhetligt som möjligt. 

Arbetsutskottet beslutade den 9 mars 2020, § 71, att återremittera ärendet för fortsatt beredning 
enligt förslagna ändringar. Redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 24 mars 
2020. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till Riktlinjer för handläggning av motioner, medborgarförslag och övriga politiska 
beslutsärenden. 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-10. 
• Arbetsutskottets beslut 2020-03-09, § 71. 
• Reviderat förslag till Riktlinjer för handläggning av motioner, medborgarförslag och övriga 

politiska beslutsärenden. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen fastställer Riktlinjer för handläggning 
av motioner, medborgarförslag och övriga politiska beslutsärenden enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 105 Dnr KS 2020/167   
 
Visstidsanställning av tillförordnad kommunchef 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att  

1. delegera till kommunstyrelsens ordförande att tillförordna en kommunchef för perioden  
26-30 mars 2020. 

2. delegera till kommunstyrelsens ordförande att tillförordna en kommunchef för perioden  
31 mars 2020 och tre månader framåt med möjlighet till förlängning fram tills ny 
kommunchef tillträder. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Under rekryteringsprocessen och fram till att en ny kommunchef anställts och tillträtt tjänsten 
behöver kommunstyrelsens arbetsutskott i enlighet med kommunstyrelsens delegeringsregler – 
Visstidsanställningar B 5:1 – fatta beslut om att visstidsanställa en tillförordnad kommunchef. 
 
Beslutsunderlag 

• Utdrag ur kommunstyrelsens delegeringsregler. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att  

1. delegera till kommunstyrelsens ordförande att tillförordna en kommunchef för perioden  
26-30 mars 2020. 

2. delegera till kommunstyrelsens ordförande att tillförordna en kommunchef för perioden  
31 mars 2020 och tre månader framåt med möjlighet till förlängning fram tills ny 
kommunchef tillträder. 

 
Beslutsgång 

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

Kommunstyrelsens ordförande  
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§ 106 Dnr KS 2020/198 
 
Rekrytering av ny kommunchef 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 

1. tillsätta en beredningsgrupp för rekrytering av ny kommunchef. Gruppen består av en 
representant från varje politiskt parti med representation i kommunfullmäktige. 

2. beredningsgruppens ordförande är kommunstyrelsens ordförande. 

3. till gruppen knyts HR-chefen. 
4. ge HR-chefen i uppdrag att inleda rekryteringsprocessen. 

5. anlita ett externt företag. 
6. ge HR-chefen i uppdrag att återrapportera till beredningsgruppen. 

7. beredningsgruppen lämnar förslag till huvudkandidater till kommunstyrelsens arbetsutskott 
som genomför intervjuer.  

8. slutligt anställningsbeslut tas av kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att nuvarande kommunchefen lämnar tjänsten behöver rekrytering av ny 
kommunchef genomföras. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att 

1. tillsätta en beredningsgrupp för rekrytering av ny kommunchef. Gruppen består av en 
representant från varje politiskt parti med representation i kommunfullmäktige. 

2. beredningsgruppens ordförande är kommunstyrelsens ordförande. 

3. till gruppen knyts HR-chefen. 
4. ge HR-chefen i uppdrag att inleda rekryteringsprocessen. 

5. anlita ett externt företag.  
6. ge HR-chefen i uppdrag att återrapportera till beredningsgruppen. 

7. beredningsgruppen lämnar förslag till huvudkandidater till kommunstyrelsens arbetsutskott 
som genomför intervjuer.  

8. slutligt anställningsbeslut tas av kommunstyrelsen. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
 

  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-24 32 
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 107  
   
Aktuella frågor 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• MellerudsNavet 
Eva Pärsson (M) redogör för MellerudsNavets valberednings arbete. Årsmötet är den 31 
mars 2020. Då det inte finns något intresse för att driva MellerudsNavet vidare behöver 
beslut tas hur man går till väga för att eventuellt avveckla den ekonomiska föreningen. 
Förslag på hur inneliggande kapital ska kunna användas diskuteras. 

 
• Projekt Besöksnäring i samverkan Dalsland 

Ordföranden informerar om projektet.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 108    
 
Rapporter 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m: 

• Skålleruds fiberförening 
Daniel Jensen (KD) rapporterar från Skålleruds Fiberförenings styrelsemöte 23 mars 2020.  

• Småkoms rikskonferens 
Eva Pärsson (M) informerar om att Småkoms styrelse fattat beslut om att ställa in årets 
rikskonferens 22-24 april 2020 med anledning av pandemin. 

• Norra Älvsborgs Räddningstjänst 
Ordföranden rapporterar från ägarsamråd 17 mars 2020. 

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

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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