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§ 1    
 
Arbetsmarknadspolitiska frågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Administrative chefen, socialchefen och samhällsbyggnadschefen redovisar  
aktuella arbetsmarknadspolitiska frågor:  

• Integrationsprojekt – instegsjobb och nystartsjobb 
Förslag ska tas fram på arbetsuppgifter inom kommunen där jobb kan erbjudas. 

• Arbetslösheten i Mellerud 
Administrative chefen redovisar aktuell statistik över arbetslöshet (öppen och  
de som ingår i program) i Melleruds kommun.  

• Utveckling av försörjningsstöd 
Administrative chefen redovisar aktuell statistik över försörjningsstöd i  
Melleruds kommun. 

• Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud 
Administrative chefen informerar om aktiviteter m.m. 

• Fyrbodals kommunalförbund 
Viktigt att förbundet har en integrationsroll – inte minst för små kommuner  
som Mellerud. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 2    
 
Information om livsmedelsupphandling 2018 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kostchefen informerar om upptaktsmöte inför livsmedelsupphandlingar  
2018 och framtagen rapport om uppföljning av djurskydds- och miljökrav  
i livsmedelsleveranser för Dalslandskommunerna och Säffle kommun. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 3 Dnr KS 2016/540.057 
 
Köp av skolmodul för klassrum vid Nordalsskolan  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. Melleruds kommun köper skolmodul för att klara Nordalsskolans ökade 
lokalbehov. 

2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att genomföra köpet.   

3. finansiering sker genom en omfördelning av investeringsbudget för  
2017 med 4,7 Mnkr. 

 
Sammanfattning av ärendet  

Under de kommande tre läsåren kommer Nordalsskolan få ett ökat elevantal. 
Fagerlidsskolan har under senaste året ökat från 96 till 120 elever (asylelever  
ej medräknade). Denna elevökning kommer att medföra ett ökat elevtal och 
lokalbehov då Fagerlidsskolans elever alltid börjat på Nordalsskolan från och  
med årskurs 4. För närvarande visar elevprognosen ingen minskning av  
asylelever men däremot stabilt hög nivå.  

Kommunchefen redogör för kultur- och utbildningsnämndens elevprognos och 
lokalbehov för perioden 2017-2022. Behov finns att av ytterligare moduler  
för att möta behovet av lokaler vid Nordalsskolan. 

Kommunfullmäktige beslutade den 21 december 2016, § 166, att återremittera 
motionen för fortsatt beredning. 
 
Beslutsunderlag 

• Kultur- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2016-12-06, § 445.  
• Kommunstyrelsens beslut 2016-12-07, § 230. 
• Kommunfullmäktiges beslut 2016-12-21, § 166. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att  

1. Melleruds kommun köper skolmodul för att klara Nordalsskolans ökade 
lokalbehov. 

2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att genomföra köpet.   

3. finansiering sker genom en omfördelning av investeringsbudget för  
2017 med 4,7 Mnkr. 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Daniel Jensen 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 4 Dnr KS 2017/14.344    
 
Kommunalt vatten och avlopp (VA) i Ör 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen och ger samhällsbyggnadschefen och VA-
chefen i uppdrag att fortsätta beredningen av ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadschefen och VA-chefen informerar om diskussioner som förs 
kring eventuell utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp (VA) i Ör i samband  
med framtagande av ny vatten- och avloppsplan (VA-plan).  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner redovisningen och ger 
samhällsbyggnadschefen och VA-chefen i uppdrag att fortsätta beredningen av 
ärendet. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
VA-chefen 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 5 Dnr KS 2016/459.041    
 
Revidering av Renhållningstaxa 2017  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att rätta Renhållningstaxa 2017 enligt följande: 

1. 190 liters kärl med veckotömning tas bort från ”en- till tvåfamiljshus”. 

2. 190 liters kärl med veckotömning läggs till under flerfamiljshus. 

3. 190 liters kärl med 14-dagars tömning läggs till under flerfamiljshus. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Vid en granskning av 2017 års taxor har ett fel uppmärksammats.  Under rubriken 
en till tvåfamiljshus finns taxan 190 liters kärl med veckohämtning. Detta är tyvärr 
inte något som vi kan erbjuda våra abonnenter eftersom vi då skulle behöva köra 
även landsbygd varje vecka. Under rubriken flerfamiljshus saknas taxorna 190 
liters kärl med veckohämtning och 190 liters kärl med 14-dagars hämtning. 
 
Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse med förslag på revidering  
av renhållningstaxa för 2017. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att rätta Renhållningstaxa 
2017 enligt följande: 

1. 190 liters kärl med veckotömning tas bort från ”en- till tvåfamiljshus”. 

2. 190 liters kärl med veckotömning läggs till under flerfamiljshus. 

3. 190 liters kärl med 14-dagars tömning läggs till under flerfamiljshus. 
 
Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Daniel Jensen 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 6 Dnr KS 2015/372.020   
 
Svar på motion om att göra Melleruds kommun till en attraktiv 
arbetsgivare  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. anse motionen som besvarad med hänvisning till ny lagstiftning och utredningen 
Rätten till Heltid. 

2. ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över tillämpningen av anställningsformen 
AVA i syfte att begränsa användningen av AVA till förmån för andra anställnings- 
former. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Pål Magnussen (V) har den 25 juni 2015 lämnat in en motion om att göra Melleruds 
kommun till en attraktivare arbetsgivare och yrkar på att kommunen inte ska 
använda anställningsformen Allmän visstid vid anställning av personal och att 
personal som är anställda med Allmän visstid ska erbjudas tillsvidareanställning. 

Motionen har inkommit under tiden som Skärpta åtgärder mot missbruk av 
tidsbegränsade anställningar har behandlats på nationell nivå. Från den 1 maj 2016 
gäller nya bestämmelser i lagen om anställningsskydd (LAS) vilka bl.a. berör den 
tidsbegränsade anställningsformen allmän visstid. 

Melleruds kommun följer kollektivavtalet Allmänna bestämmelser som innehåller 
kompletterande bestämmelser för att minska risken för missbruk av allmän 
visstidsanställning. Om anställningsformen inte används bedöms konsekvenser 
uppstå. Utredningens samlade bedömning är att motionen bör avslås. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion. 
• Kommunstyrelseförvaltningens förslag till motionssvar med bilagor. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att  

1. anse motionen som besvarad med hänvisning till ny lagstiftning och utredningen 
Rätten till Heltid. 

2. ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över tillämpningen av anställningsformen 
AVA i syfte att begränsa användningen av AVA till förmån för andra anställnings- 
former. 

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 7 Dnr KS 2016/608.007   
 
Revisionsrapporten Granskning av kontanthanteringen  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. ingen kontanthantering får förekomma utan ekonomienhetens vetskap. 

2. alla rutiner vid kontanthantering ska vara godkända av ekonomienheten. 

3. socialnämnden uppmärksammas på rapportens avsnitt om förmedlade medel. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Melleruds kommun har PWC 
granskat kommunens kontanthantering. 
Efter genomförd granskning har en revisionsrapport lämnats över till kommunen 
den 21 december 2016 där revisorerna har lämnat synpunkter och rekommenda-
tioner. 

Syftet med granskningen är att undersöka om nämnderna säkerställer en tillräcklig 
intern kontroll inom området. 

Det finns delar inom kontanthanteringen som fungerar tillfredställande och det finns 
brister som enligt revisorernas bedömning inte är förenliga med god intern kontroll. 

Revisorernas sammanfattade bedömning utifrån granskningen och deras svar på 
revisionsfrågan är att nämndernas interna kontroll avseende kontanthantering inte 
är tillräcklig. Utifrån våra erfarenheter i granskningen lämnar vi följande 
kommentarer:  

• Kommunledningskontorets fastställda riktlinjer inom området bedöms vara i 
behov av att uppdateras och är inte kända i tillräcklig utsträckning.  

• Rutinbeskrivningar för hur kontanthantering ska hanteras behöver förtydligas 
och utvecklas. Vissa verksamheter saknar aktuella rutinbeskrivningar och 
behöver ta fram sådana. Vi rekommenderar kommunen att fortsätta med den 
påbörjade inventeringen och att den även inkluderar en kartläggning över vilka 
rutiner som respektive verksamhet tagit fram.  

• Det är viktigt att redovisningsprocessen innehåller väsentliga kontrollaktiviteter 
och att det tydligt framgår vem som bär ansvaret för respektive kontrollaktivitet. 
Rutiner för att säkerställa korrekt hantering av moms vid prisändringar behöver 
tas fram.  

• Aktuella förteckningar över vilka personer som är utsedda som kassaansvariga, 
inklusive ersättare behöver tas fram.  

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Revisorerna önskar svar ett samlat svar av kommunstyrelsen på revisionsrapporten 
senast den 31 mars 2017. 
 
Beslutsunderlag 

• Missiv och revisionsrapporten Granskning av kontanthanteringen. 
• Kommunstyrelseförvaltningens förslag till svar. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att  

1. ingen kontanthantering får förekomma utan ekonomienhetens vetskap. 

2. alla rutiner vid kontanthantering ska vara godkända av ekonomienheten. 

3. socialnämnden uppmärksammas på rapportens avsnitt om förmedlade medel. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-10 12
  
 
 
 
 
 

§ 8 Dnr KS 2017/15.057   
 
Upphandling/leasing av biogasbilar till kommunens 
verksamheter  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att avvakta med att leasa nya bilar till kommunens 
verksamheter tills beslut om etablering av en biogasstation är antaget. 
 
Sammanfattning av ärendet 

De 14 kommunerna i Fyrbodal arbetar gemensamt för att nå målet en fossilfri 
fordonsflotta senast 2030. Arbetet sker tillsammans med de norska kommunerna i 
Östfold och Follo samt de ideella organisationerna Gröna Bilister och Norska 
elbilsföreningen. Arbetet sker inom ramen för projektet Hela Gröna Vägen, som är 
delfinansierat av EU:s Interreg-program och Västra Götalandsregionen.    

Trollhätteföretaget BRC Sweden har fått 8,9 miljoner i klimatinvesteringsstöd för att 
bygga biogastankstationer i tätorterna Mellerud, Strömstad, Bengtsfors och Åmål.  

Melleruds kommun har att ta ställning till att leasa biogasbilar till kommunens 
verksamheter. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att avvakta med att leasa nya 
bilar till kommunens verksamheter tills beslut om en etablering av en biogasstation 
är antaget. 
 
Beslutsgång 

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

Ekonomichefen 
Dalslands miljö- och energikontor  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 9 Dnr KS 2016/169.828   
 
BK Håvåsens ansökan om bidrag till renovering av 
bowlingmaskiner 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av projektet och avslutar 
ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

BK Håvåsen ansökte den 5 april 2016 om bidrag från Melleruds kommun  
425 tkr till renovering av fem bowlingmaskiner/banor. 

Arbetsutskottet beslutade den 19 april 2016, § 147, att ge kommunchefen i 
uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsutvecklaren ta kontakt med  
BK Håvåsen för diskussioner kring ansökan.  

Kommunstyrelsen beslutade den 16 augusti 2016, § 129, att Melleruds kommun 
avsätter medel till renovering av fem bowlingmaskiner. Finansiering sker inom  
2016 års investeringsbudget och höjning av hyreskostnaderna för BK Håvåsen. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2016-08-16, § 129. 
• Slutredovisning. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen  
av projektet och avslutar ärendet. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 10 Dnr KS 2017/16.020   
 
Rätt till heltid, utredningsuppdrag 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet ger kommunchefen och HR-chefen i uppdrag att ta fram ett förslag 
på ett utredningsuppdrag. Redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde 
den 24 januari 2017. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Melleruds kommun har som så många andra kommuner ett stort rekryterings-
behov de kommande åren. En mer flexibel organisation ger bättre förutsättningar 
att rekrytera. Rätt till heltid är ett led i arbetet med att göra kommunen till en 
attraktiv arbetsgivare.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet ger kommunchefen och HR-chefen i 
uppdrag att ta fram ett förslag på ett utredningsuppdrag. Redovisning ska ske vid 
arbetsutskottets sammanträde den 24 januari 2017. 
 
Beslutsgång 

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

Kommunchefen 
HR-chefen 

 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 11 Dnr KS 2016/573.222   
 
Remissen Handlingsplan för hållbart markbyggande i ett 
föränderligt klimat 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att Melleruds kommun avstår från att svara på remissen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Klimatförändringen förväntas få allvarliga konsekvenser för stora delar av den 
svenska infrastrukturen. Det saknas fortfarande en nationell strategi för att 
underlätta planeringen som krävs för att anpassa byggprocessen till nya 
förutsättningar. Statens geotekniska institut (SGI) har tagit fram ett förslag till en 
nationell handlingsplan för hållbart markbyggande.  

Förutom klimatförändringen och övergången till ett koldioxidneutralt samhälle 
ställer även övergången till ett kretsloppssamhälle tillsammans med urbanisering 
och behovet av nya bostäder stora krav på hållbart markbyggande. Det blir allt mer 
viktigt att hänsyn tas tidigt i planeringsprocessen. 

Markens byggbarhet handlar bland annat om geotekniska egenskaper, föroreningar, 
risker för ras, skred och erosion, sättnings- och översvämningsrisker och ekologisk 
funktionalitet. 

SGI har som målsättning att handlingsplanen ska skapa förutsättningar för mer 
samordnade och effektiva insatser för klimatanpassning inom 
markbyggnadssektorn och i hela byggprocessen. 

Handlingsplanen för hållbart markbyggande ska inspirera och stärka samarbetet 
mellan näringsliv, myndigheter, kommuner och forskning för att alla ska kunna 
bidra i arbetet med att forma en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. 
Handlingsplanen ska visa vägen för ett hållbart markbyggande genom att peka på 
möjligheterna att: 

•  genom integrering och ökad hänsyn till klimatförändringens effekter i plan- och 
byggprocessen skapa en nationell samsyn kring ett hållbart markbyggande  

•  genom att ta fram och sprida kunskap om hållbart markbyggande öka 
efterfrågan på klimatanpassat boende, fastigheter och annan infrastruktur 

•  genom att klimatanpassa och utveckla infrastruktur, bebyggelsemiljöer och 
andra skyddsvärda områden säkra en god, hälsosam och attraktiv livsmiljö för 
landets invånare. 

Statens geotekniska institut har inbjudit en rad myndigheter och samtliga Sveriges 
kommuner att lämna synpunkter på förslagen till åtgärder i Handlingsplan för 
hållbart markbyggande i ett föränderligt klimat. Samtliga remissinstanser avgör  
på eget ansvar om de har några synpunkter att redovisa i ett svar.  

Remissvaren ska ha kommit in till Statens geotekniska institut senast den  
1 februari 2017.   
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-10 16
  
 
 
 
 
 

Beslutsunderlag 

• Remisshandling - http://www.swedgeo.se/sv/om-sgi/vart-
samhallsuppdrag/klimatanpassning/handlingsplan-for-hallbart-markbyggande/ 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att Melleruds kommun avstår 
från att svara på remissen. 
 
Beslutsgång 

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

SGI 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 12 Dnr KS 2016/609.805   
 
Ansökan om ekonomiskt stöd till driften av Kanalmuseet i 
Håverud under 2017 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun 

1. beviljar Skålleruds Hembygdsförening 60 tkr i ekonomiskt stöd till driften av 
Kanalmuséet och Skans 453 i Håverud för 2017. Finansiering sker inom 
kommunstyrelsens avsatta medel. 

2. anmodar Skålleruds Hembygdsförening att lämna in årsredovisning för 2016 till 
kommunen. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Skålleruds Hembygdsförening har den 9 december 2016 ansökt om ett ekonomiskt 
stöd på 75 tkr till driften av Kanalmuséet i Håverud under 2017.  
 
Beslutsunderlag 

• Skålleruds Hembygdsförenings ansökan. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun 

1. beviljar Skålleruds Hembygdsförening 60 tkr i ekonomiskt stöd till driften av 
Kanalmuséet och Skans 453 i Håverud för 2017. Finansiering sker inom 
kommunstyrelsens avsatta medel. 

2. anmodar Skålleruds Hembygdsförening att lämna in årsredovisning för 2016  
till kommunen. 

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson                  Daniel Jensen   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 13 Dnr KS 2016/601.106   
 
Ansökan om medfinansiering/bygdepeng för Projektstöd 
Bolstad Prästgård - För Hembygden i tiden  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Bolstads Prästgårds Vänner 110 tkr i 
bygdepeng för medfinansiering av projekt för renovering av tak på före detta 
Kyrkoherdebostället Bolstad Prästgård. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Bolstads Prästgårds Vänner har den 19 december 2016 ansökt hos Melleruds 
kommun om 110 tkr för medfinansiering av EU-bidrag ur Jordbruksverkets medel 
för hembygdsgårdar Projektstöd Bolstad Prästgård – För hembygden i tiden.  

Pengarna ska användas till omläggning och byte av lertegel på corps-de-logiet, före 
detta Kyrkoherdebostället Bolstad Prästgård. 

Allt annat underhåll av byggnaderna sköts med ideella krafter men huvud-
byggnaden är alltför hög för att vara lämplig för takomläggning via äldre 
arbetskraft.  

När föreningen gjorde ansökan till Jordbruksverket fick de besked från Sveriges 
Hembygdsförbund och Länsstyrelsen att ideella hembygdsföreningar skulle kunna 
få 90 procent i bidrag utan att behöva offentlig medfinansiering. Nu har Jord-
bruksverket kommit med nya direktiv. Föreningen måste skaffa offentlig medfinan-
siering med 110 tkr (25 % av kostnaden sedan 10 % räknats av i egen 
finansiering) för att kunna komma ifråga. 

Bolstads Prästgårds Vänner är en ideell förening med 79 medlemmar som har  
sitt säte i Bolstads socken i Melleruds kommun. Bolstad Prästgård 1:16 (f d 
Kyrkoherdebostället) med corps-de-logi och två flygelbyggnader ägs sedan år 2001 
av Bolstads Prästgårds Vänner och används som hembygdsgård för föreningarna 
Bolstads Prästgårds Vänner och Bolstads Hembygdsförening. Den senare hyr södra 
prästgårdsflygeln för sina samlingar ”Gunnars museum”. 

Bolstads Prästgård är en av Dalslands bäst bevarade f d prästgårdar som ligger i ett 
odlingslandskap med värdefull kulturhistorisk miljö vid Bolstads kyrka. Kyrkans 
äldsta delar är dendrokronologiskt daterade till år 1146.  

Bolstads Prästgårds Vänner anordnar föredrag för allmänheten minst två gånger 
per månad under vintern och varje vecka under juli månad i Bolstads Prästgård. 
Fyra utställningar produceras och visas under året. Prästgården är dessutom öppen 
för bokutlåning ur en boklåda från Melleruds kommunbibliotek och läsning av 
föreningarnas foto- och arkivsamlingar varje helgfri onsdagskväll.  

Länsstyrelsens landsbygdsenhet i Skara har meddelat att de kommer att fatta 
beslut i februari 2017.  
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 

• Bolstads Prästgårds Vänners ansökan med bilagor. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Bolstads 
Prästgårds Vänner 110 tkr i bygdepeng för medfinansiering av projekt för 
renovering av tak på före detta Kyrkoherdebostället Bolstad Prästgård. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 

Tommy W Johansson                  Daniel Jensen   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 14 Dnr KS 2016/621.805   
 
Ansökan om medfinansiering/bygdepeng till energi-
effektivisering av Dalskogs hembygdsförenings lokal 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Dalskogs bygdegårdsförening 12 tkr  
i bygdepeng för medfinansiering av projekt för energieffektivering och 
tillgänglighetsanpassning av föreningslokal. Beslutet gäller under förutsättning  
att Boverket beviljar av föreningen sökta medel. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Dalskogs bygdegårdsförening har för avsikt att göra en energieffektivisering i 
bygdegården och installera luftvärmepumpar. Idag har lokalen direktverkande el.  
Föreningen avser att ansöka ekonomiskt stöd från Boverket. Förutsättningen för att 
få bidrag via Boverket, är att Melleruds kommun beviljar minst 30% i bidrag av den 
beräknade kostnaden av cirka 40 tkr. Boverket kan bidra med 50% av kostnaden 
och Bygdegårdsföreningen står för 20% av kostnaden. 

Även bygdegårdens handikappramp i anslutning till entrén behöver renoveras för 
att möta dagens krav på tillgänglighet.  

Detta är standarhöjande åtgärder, som skapar bättre förutsättningar för att kunna 
hyra ut lokalen till fler samt att stärka bygdegården som en viktig mötesplats.  
I bygdegården i Källhult arrangerar föreningen trivselkvällar, danser, kräftskiva och 
höstbasar. Föreningen samarbetar med OK Kroppefjäll kring Karolinerloppet och är 
även arrangörer till evenemanget Skogens Veteraner, med uppvisning av äldre 
skogsmaskiner med ett stort antal besökande. Föreningen avser att starta 
renoveringsprojektet under sommaren 2017, om Boverket beviljar sökt bidrag. 
Föreningen ansöker hos kommunen om 12 tkr. 
 
Beslutsunderlag 

• Dalskogs bygdegårdsförening ansökan. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Dalskogs 
bygdegårdsförening 12 tkr i bygdepeng för medfinansiering av projekt för 
energieffektivering och tillgänglighetsanpassning av föreningslokal. Beslutet  
gäller under förutsättning att Boverket beviljar av föreningen sökta medel. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson                  Daniel Jensen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 15 Dnr KS 2016/598.460   
 
Motion om att minska köttkonsumtionen i Mellerud, 
utredningsuppdrag 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet ger utredaren i uppdrag att utreda motionen och lämna  
förslag till svar. Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets 
sammanträde den 18 april 2017. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Tony Johansson (MP) föreslår i en motion den 18 december 2016 att  

1. Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att låta utreda 
förutsättningarna för att kommunen, genom samarbete med lokala 
organisationer och företag, kan verka för att sprida information och  
kunskap om varför människor i Melleruds kommun bör minska  
konsumtionen av köttprodukter. 

2. Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att fastställa målet  
100 % för andelen närproducerat kött i de egna köken, samt arbeta fram 
 en strategi för att uppnå målet. 

3. Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att utifrån miljö- och 
hushållsekonomiska aspekter i samverkan med berörda nämnder och  
styrelser arbeta fram åtgärdsförslag för hur köttkonsumtionen i de egna  
köken kan minskas med 40% till 1990 års nivå. 

 
Beslutsunderlag 

• Motion. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet ger utredaren i uppdrag att utreda 
motionen och lämna förslag till svar. Redovisning av uppdraget ska ske vid 
arbetsutskottets sammanträde den 18 april 2017. 
 
Beslutsgång 

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

Utredaren  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 16 Dnr KS 2016/599.106   
 
Motion om kommunal regnbågsflaggning i samband med 
framtida Pridefestivaler i Mellerud, utredningsuppdrag  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet ger utredaren i uppdrag att utreda motionen och lämna  
förslag till svar. Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets 
sammanträde den 9 maj 2017. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Tony Johansson (MP) föreslår i en motion den 18 december 2016 att  

1. Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun ska genomföra en 
kommunal allmän flaggning med regnbågsflaggor i samband med lokala 
pridefestivaler i framtiden. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsen att tillse så att nämnder  
och styrelser verkar i enlighet med fullmäktiges beslut om kommunal flaggning  
i samband med lokala pridefestivaler. 

 
Beslutsunderlag 

• Motion. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet ger utredaren i uppdrag att utreda 
motionen och lämna förslag till svar. Redovisning av uppdraget ska ske vid 
arbetsutskottets sammanträde den 9 maj 2017. 
 
Beslutsgång 

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

Utredaren   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 17    
 
Hyresavtalsfrågor 
 
Arbetsutskottets beslut  

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunchefen redogör för aktuella hyresavtalsfrågor  

• Sunnanå Hamnkrog 
Kommunchefen redogör för aktuellt avtal med Sunnanå Hamnkrog. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 18    
 
Näringslivsfrågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunchefen redogör för aktuella näringslivsfrågor:  

• Rekrytering av Rekrytering av Marknads- och näringslivsansvarig 
Kommunchefen informerar om pågående rekrytering med referenstagning. 

• Lokaler för Fysiofokus 
Kommunchefen redogör för diskussioner med Fysiofokus ägare om nya  
lokaler för verksamheten. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 19  
   
Aktuella frågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor:  

• Sunnanå Golfbana 
Kommunchefen redogör för diskussioner med företrädare för Melleruds Golfklubb 
och ägaren av golfanläggningen.  

• Kvarteret Ugglan 
Kommunchefen lämnar en aktuell redovisning om kvarteret Ugglan vad gäller 
rivning m.m. 

• Översikts- och detaljplaner 
Kommunchefen redogör för pågående planarbeten. 

• Personalsituationen inom socialförvaltningen 
Sektorchefen för individ- och familjeomsorgen har sagt upp sig och slutar  
den 5 februari 2017. Rekrytering kommer att starta omgående. Socialchefen 
slutar sin tjänst den 28 februari 2017. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 20    
 
Rapporter 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden 
m.m: 

• Studiebesök på Zakrisdal i Karlstad 
Socialnämnden kommer att tilsammans med tjänstemän göra ett studiebesök  
på Zakrisdals vårdboende den 16 januari 2017. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 21    
 
Företagsbesök  
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens arbetsutskott besöker Hellbergs Dörrar Fastigheter AB i 
Mellerud för att informera sig om företagets verksamhet och framtidsplaner. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 


