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§ 271 Dnr KS 2018/405.014 
 
Svar på remissen Grön infrastruktur – regional handlingsplan 
för Västra Götalands län  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun överlämnar remissvar över  
Grön infrastruktur – regional handlingsplan för Västra Götaland enligt föreliggande 
förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att ta fram en regional handlingsplan för 
grön infrastruktur. Handlingsplanen ska vara ett kunskaps- och planeringsunderlag 
för alla som på något sätt påverkar mark- och vattenanvändning.  

Med utgångspunkt från länets förutsättningar, naturtyper och arter pekas ett antal 
insatsområden ut som behöver prioriteras för att stärka och bevara en grön 
infrastruktur. Handlingsplanen inkluderar även förslag till åtgärder. 
 
Beslutsunderlag 

• Remisshandlingar - https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/stat-och-
kommun/samhallsbyggnad/infrastruktur/gron-infrastruktur.html 

• Dalslands miljö- och energikontors förslag till remissvar. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun 
överlämnar remissvar över Grön infrastruktur – regional handlingsplan för Västra 
Götaland enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Marianne Sand Wallin 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 272 Dnr KS 2013/318.276    
 
Energiprojekt EES - uppföljning av energiförbrukningen 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Energirådgivaren vid Dalslands miljö- och energikontor redovisar en uppföljning  
av Melleruds kommuns energianvändning, utveckling och vilka åtgärder som 
genomförts samt hur det ser ut framåt med stöd och andra möjligheter inom 
energiområdet. 
 
Beslutsunderlag 

• Redovisning av uppföljning (presenteras vid mötet). 
 
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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§ 273  
 
Information om solceller 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Energirådgivaren vid Dalslands miljö- och energikontor och samhällsbyggnads-
chefen informerar om hur kommunen kan energieffektivisera de egna fastigheterna 
genom att installera solceller.  
 
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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§ 274  
 
Tekniska frågor  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadschefen redogör för aktuella tekniska frågor: 

• Markköp 
Samhällsbyggnadschefen informerar om förslag till markköp i anslutning till 
kommunal mark (Källstorp). Återkommer med beslutsunderlag.  

• Markförsäljning 
Samhällsbyggnadschefen informerar om förfrågan från exploatör att köpa 
avstyckad kommunal mark på Ängenäs. Önskar reducerat pris på grund av 
skyddat ek på marken. 

• Klagomål mot kommunen   
Kommunchefen informerar om samtal med fastighetsägare i Vita Sannar som 
framfört diverse klagomål mot kommunens hantering av olika frågor i Vita 
Sandar under 30 år. Fastighetsägaren har nu lämnat ut fastigheten till 
försäljning. 

 
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 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-14 7
  
 
 
 
 
 

§ 275 Dnr KS 2018/493.252  
 
Fastighetsförvärv i kvarteret Måsen 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att godkänna redovisningen och ge samhällsbyggnads-
chefen i uppdrag och fortsätta beredningen av ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadschefen och kommunchefen redogör eventuellt förvärv av 
fastighet i kvarteret Måsen.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Arbetsutskottet beslutar att godkänna redovisningen och ge samhällsbyggnads-
chefen i uppdrag och fortsätta beredningen av ärendet. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 276 Dnr KS 2018/494.456  
 
Kretsloppspark i Mellerud 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadschefen och kommunchefen informerar om förslag på att bygga 
en kretsloppspark i Melleruds tätort. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Arbetsutskottet beslutar att godkänna redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 277 Dnr KS 2018/441.311 
 
Projekt Asfalt Långgatan, startbesked 
 
Arbetsutskottets beslut 

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

På Långgatan vid Kvarnkullen har under 2017 genomförts grävarbeten med 
ovidkommande vatten i ledningssystem, grävning av fjärrvärmekulvert samt för 
nya kablar och fundament för gatljus. AB Melleruds Bostäder har också byggt nya 
lägenheter och anlagt ny handikappad p-plats med infart från Långgatan. 

I samband med att gatan ska beläggas med slitlager på delar efter VA/fjärrvärme-
arbeten samt att trottoarer ska återställas efter belysningsarbeten m.m. behöver 
gatuenheten göra en större insats på berörd gata.  

Arbeten kommer att genomföras med hjälp av kommunens kontrakterade 
leverantörer. Arbeten består av rivning befintlig kantsten, asfaltering gata, 
montage ny kantsten grusjustering/packning utav trottoar samt asfaltering. 

Projektet finansieras med utökning av investeringsbudget 2018.  

Projektet beräknas pågå från den 20 augusti till den 31 december 2018. 
 
Beslutsunderlag 

• Projektbeskrivning med kostnadskalkyl. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen  
i uppdrag att starta projektet Asfalt Långgatan och lämna en slutredovisning när 
projektet är slutfört. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschef gata/park 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 278 Dnr KS 2018/219.532 
 
Staketåtgärder på bandel 636 Dalskog och bandel 637 
Erikstad – medfinansieringsavtal mellan Trafikverket och 
Melleruds kommun  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. utöka driftbudgeten för 2018 med 930 tkr för att kunna utföra säkerhetshöjande 
åtgärder längs järnvägsspåret i Erikstad och Dalskog.  

2. finansiering sker inom kommunstyrelsens förfogandeanslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Avtalet avser anläggande av staket på en sida av järnvägen genom samhället 
Erikstad och Dalskog. 

Åtgärden genomförs för att hindra obehöriga från att vistas inom spårområdet,  
öka trafiksäkerheten och minska risken för allvarliga olyckor. 

Följande effekt bedöms gälla för anläggande av staket: 

• ökad trafiksäkerhet vid järnvägen 

• begränsad möjlighet för obehöriga att vistas inom spårområdet  

Järnvägen är i många fall en stor barriär och med det uppkommer genvägar över 
spåren. Längs vissa järnvägssträckor, i synnerhet inom tätbebyggda områden, finns 
även risk för suicidalolyckor. Det är förbjudet enligt järnvägslagen (Lag 2004:519) 
att vistas inom ett spårområde. Trafikverket arbetar kontinuerligt och tillsammans 
med berörda kommuner med att förhindra obehöriga från att vistas inom 
spårområden, genom att anlägga staket.  

Otillåtet spårbeträdande har uppmärksammats i samhället Erikstad. Parterna har 
kommit överens om att vidta förebyggande åtgärder, i enlighet med stängsellagen 
(Lag 1945:119). 

Kommunstyrelsen beslutade den 9 maj 2018, § 96, att utöka investeringsbudgeten 
för 2018 med 930 tkr för att kunna utföra säkerhetshöjande åtgärder längs 
järnvägsspåret i Erikstad och Dalskog.  
 
Ärendet tas upp igenom på grund av finansieringfrågor. 
 
Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Förslag till avtal mellan Trafikverket och Melleruds kommun. 
• Kommunstyrelsens beslut 2018-05-09, § 96. 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att xxx 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. utöka driftbudgeten för 2018 med 930 tkr för att kunna utföra säkerhetshöjande 
åtgärder längs järnvägsspåret i Erikstad och Dalskog.  

2. finansiering sker inom kommunstyrelsens förfogandeanslag. 

 
Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Marianne Sand Wallin 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 279 Dnr KS 2018/344.041 
 
Genomgång och prioriteringar i investeringsbudget 2019, 
plan 2020-2021 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge kommunchefen tillsammans med ekonomichefen och 
samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram riktlinjer för investeringar i 
Melleruds kommun.  

2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram förslag på prioriteringar i 
investeringsbudget för 2019 

3. införa kvartalsvisa rapporteringar av aktuella investeringar. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fastställde den 20 juni 2018 investeringsbudget 2019 och  
med plan för 2020-2021. Behov finns av att gå igenom investeringsbudgeten och 
ge direktiv för prioritering av kommande investeringar. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge kommunchefen tillsammans med ekonomichefen och 
samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram riktlinjer för investeringar i 
Melleruds kommun.  

2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram förslag på prioriteringar i 
investeringsbudget för 2019 

3. införa kvartalsvisa rapporteringar av aktuella investeringar. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Beslutsunderlag 

Kommunchefen 
Samhällsbyggnadschefen 
Ekonomichefen 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 280 Dnr KS 2018/427.041 
 
Fyrbodals kommunalförbund, verksamhetsplan och budget  
för 2019  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun ställer sig bakom förslag till 
verksamhetsplan och budget för 2019. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Fyrbodals kommunalförbunds verksamhetsplan och budget har sedan 2018 ett nytt 
format jämfört med tidigare år. Vi har även 2019 arbetat med att förtydliga 
övergripande mål, formulera strategier och mätetal som kan följas upp och 
återrapporteras till kommunerna. Vi vill förtydliga kommunalförbundets roll kopplat 
till målen så att det blir tydligt vilka frågor vi arbetar med.  

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

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

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

Medlemskommunernas synpunkter på verksamhetsplan och budget för 2019  
ska ha inkommit till Fyrbodals kansli senast den 30 september 2018.  

 
Beslutsunderlag 

• Missiv 
• Verksamhetsplan och budget 2019 för Fyrbodals kommunalförbund.  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun ställer 
sig bakom förslag till verksamhetsplan och budget för 2019. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 281 Dnr KS 2018/426.041 
 
Fyrbodals kommunalförbund, budget tillväxtmedel 2018  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun ställer sig bakom förslag till 
budget tillväxtmedel för 2019. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Fyrbodals genomförandeplan för perioden 2014–2020 grundar sig på vår regionala 
vision ”Det goda livet”. I dokumentet presenteras de projekt och verksamheter som 
finns med i budgeten för tillväxtmedlen 2019 som ett led i att uppnå målen inom 
områdena ”En ledande kunskapsregion”, ”En region för alla”, ”En region där vi tar 
globalt ansvar” och ”En region som syns och engagerar” med hjälp av regionala 
utvecklingsmedel. Våra projekt och initiativ skall ha till syfte att stärka hela 
Fyrbodal  

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

Genomförandeplanen är den gemensamma vägvisaren för hela Fyrbodals utveckling 
mellan åren 2014–2020. Den riktar sig till alla som arbetar med insatser för tillväxt 
och utveckling; kommuner, lärosäten, företagsfrämjande aktörer, science parks, 
föreningsliv med flera. Genomförandeplanen har tagits fram med grund i det 
uppdrag riksdag och regering gett Västra Götalandsregionen att driva det regionala 
tillväxt- och utvecklingsarbetet.  

Genomförandeplanen innehåller 20 prioriterade insatser. Inom dessa områden 
bedrivs en rad verksamheter och projekt. I denna sammanställning beskrivs de och 
vilka resultat de rapporterade in för år 2017.  

Fyrbodals kommunalförbund ska arbeta enligt sin genomförandeplan, samverka 
med medlemskommunerna och andra aktörer i delregionen, med övriga 
kommunalförbund och VGR, återrapportera och redovisa sina insatser och 
motfinansiera tilldelade medel enligt finansieringsprincipen, kommunerna 50 %  
och VGR 50 %.  

Tillväxtmedlen som tilldelats kommunalförbunden är särskilt riktade för tillväxt i 
delregionen genom satsningar på näringsliv, kompetensförsörjning, miljö och 
kultur. För 2019 visar budgetförslaget en omslutning på 20,5 Mnkr vilket innebär 
att kommunerna finansierar satsningar med 10 Mnkr i nya tillväxtmedel vilket 
motsvarar 37 kronor/invånare. Direktion och AU har därutöver beslutat att använda 
medel som finns kvar från den gamla programperioden för att finansiera 
Kommunakademin Väst med 750 tkr per år under 2018–2020. Uppväxlingen av 
medlen beräknas till 95,4 Mnkr.  

Västra Götalandsregionen motfinansierar kommunernas medel med 8 Mnkr från 
Regional utvecklingsnämnden (RUN), 1 Mnkr från Miljönämnden och 1,55 Mnkr 
från Kulturnämnden. (550 tkr av kulturmedlen går till att finansiera den personal 
som arbetar med kulturfrågorna hos kommunalförbundet).  
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Västra Götalandsregionen tillskjuter även 500 tkr för att möjliggöra förstudier  
och analyser.  

I det beredande arbetet har berörd personal hos kommunalförbundet, 
kommunchefer, förvaltningschefer inom utbildning, kulturchefer och 
näringslivschefer involverats. 
 
Beslutsunderlag 

• Missiv 
• Förslag Budget tillväxtmedel 2019. 
• Beskrivning av förstudier, projekt och verksamheter tillväxtmedel 2019.   
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun ställer 
sig bakom förslag till budget tillväxtmedel för 2019. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 282 Dnr KS 2018/421.042 
 
Årsredovisning för Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg 
(DVVJ) för 2017  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun  

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

2. bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Resultat- och balansräkning samt verksamhetsberättelse för stiftelsen  
Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) avseende 2017 föreligger. Bokslutet  
visar på ett negativt resultat 177 tkr 
 
Beslutsunderlag 

• Missiv. 
• Resultat- och balansräkning samt verksamhetsberättelse 2017.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

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

2. bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 283 Dnr KS 2018/423.041 
 
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) taxor 2019  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds taxor  
för myndighetsutövning och myndighetstillsyn för 2019 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har översänt förslag till taxor för 
myndighetsutövning och myndighetstillsyn för 2019. Taxorna ska fastställas  
av medlemskommunernas kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 

 Begäran om antagande av taxor för 2019 Norra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund. 

• Direktionens beslut 2018-06-19, § 21.  
• Förslag till taxor 2019 för NÄRF med bilaga. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige fastställer Norra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbunds taxor för myndighetsutövning och myndighetstillsyn  
för 2019 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 284 Dnr KS 2017/655.001 
 
Samordningsmöjligheter mellan kommunen och 
bostadsbolaget AB Melleruds Bostäder, information  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Behov finns att se över möjligheterna att samordna verksamheter/funktioner 
mellan kommunen och bostadsbolaget AB Melleruds Bostäder för att bli mer 
personal- och kostnadsmässigt effektiva.  

Arbetsutskottet beslutade den 20 november 2017, § 462 att ge t.f. kommun- 
chefen i uppdrag ta fram förslag på samordningsmöjligheter mellan kommunens 
och bostadsbolag AB Melleruds Bostäder. 

Vid arbetsutskottets sammanträde den 19 december 2017 redogjorde t.f. 
kommunchefen för hur kommunen och bolaget samverkat under de senaste  
25 åren. 

AB Melleruds Bostäder har den 30 maj 2018, § 56, beslutat att överlämna förslag 
om utökad samverkan mellan bolaget och kommunen. 

Kommunchefen och ekonomichefen lämnar en aktuell rapport. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2017-11-20, § 462. 
• AB Melleruds Bostäders beslut 2018-05-30, § 56. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 285    
 
Rapporter 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden 
m.m: 

• Samverkansavtal Naturbruksgymnasier 
Ordförande rapporterar om möte med Västra Götalandsregionen angående 
Samverkansavtal Naturbruksgymnasier. 

 
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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§ 286 Dnr KS 2018/429.005 
 
Utnämning av dataskyddsombud för kommunstyrelsen i 
Melleruds kommun 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att utse Torbjörn Svedung som dataskyddsombud för 
kommunstyrelsen i Melleruds kommun.  

Sammanfattning av ärendet 
Den 25 maj 2018 ersattes personuppgiftslagen (PUL) med dataskydds-
förordningen. I samband med detta ersätts personuppgiftsombudets roll med ett 
dataskyddsombud.  

Varje självständig nämnd i kommunen är en myndighet som enligt dataskydds-
förordningen måste utse ett dataskyddsombud. Det är alltså varje nämnd som är 
personuppgiftsansvarig för behandlingar inom sitt verksamhetsområde och som 
därmed också ansvarar för att utse ett dataskyddsombud som ersätter den 
nuvarande rollen som personuppgiftsombud.  
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Information om dataskyddsombud. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att utse Torbjörn Svedung 
som dataskyddsombud för kommunstyrelsen i Melleruds kommun.  
 
Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Marianne Sand Wallin 
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§ 287  
   
Aktuella frågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• PRO:s 60-årsjubileum 
Ordförande informerar om inbjudan till PRO:s jubileum den 27 oktober 2018. 
Att representera kommunstyrelsens arbetsutskott utses Tommy W Johansson 
och Peter Ljungdahl. 

• SVT Opinion Live 
Ordförande informerar om att SVT Opinion Live kommer att sända från  
Västerråda motorgård i Mellerud den 6 september 2018. 

• SR Radio Väst 
Ordförande informerar om att SR Radio Väst kommer till Mellerud den  
27 augusti 2018 för en sändning inför valet. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 288 Dnr KS 2018/286.214 
 
Svar på remiss om granskningshandling angående detaljplan 
avseende ny väganslutning till bostadsområdet Sundserud 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom granskningsförslag till detaljplan 
avseende ny väganslutning till bostadsområdet Sundserud. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-09 att ge byggnadsnämnden i uppdrag  
att upprätta ny detaljplan i Sundserud avseende ny väganslutning till väg 2221 
(genomfartsvägen). 

Syftet med planförslaget är att ersätta del av befintlig detaljplan med en ny 
detaljplan som möjliggör en ändamålsenlig och trafiksäker väganslutning i 
kombination med en god hushållning med naturmark. 

Planförslaget har varit ute på samråd under perioden 4 -25 juni till 2018. 

Byggnadsnämndens presidium beslutade den 4 juli 2018 att godkänna 
samrådsredogörelsen, godkänna planförslagets granskningshandling och 
skicka ut granskningshandlingen under perioden 9 juli till 15 augusti 2018 

Beslutsunderlag 

• Granskningshandling. 
• Byggnadsnämndens presidiums beslut 2018-07-04. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom 
granskningsförslag till detaljplan avseende ny väganslutning till bostadsområdet 
Sundserud. 
 
Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Marianne Sand Wallin 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 289 Dnr KS 2018/383.823 
 
Motion om motionsslinga med hinderbana i Sunnanåskogen, 
utredningsuppdrag 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att utreda motionen och lämna förslag  
till svar.  

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den  
20 november 2018. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Roland Björndahl (M) föreslår i en motion den 30 maj 2018 att kommunfullmäktige 
beslutar att ge tjänstemännen i uppdrag att upprätta ett förslag på motionsslinga i 
Sunnanåskogen som innehåller en hinderbana. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att utreda motionen och lämna förslag  
till svar.  

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den  
20 november 2018. 

 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen  
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§ 290 Dnr KS 2018/467.410  
 
Information om sommarens värme och torka 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Säkerhetssamordnaren informerar om sommarens värme och torka i Sverige och 
inte minst i Västra Götalands län som resulterat i ökad brandrisk, vattenbrist, 
foder- och betesbrist och hälsopåverkan. 

 
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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§ 291 Dnr KS 2018/478.103 
 
Medelstilldelning Samordningsförbundet Vänersborg/ 
Mellerud 2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun avsätter 209 290 kronor i bidrag 
till Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud för verksamhetsåret 2019 vilket  
är en minskning med 29 tkr jämfört med verksamhetsåret 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Försäkringskassan har påbörjat arbetet med medelstilldelning till samordnings-
förbunden för 2019. 

För att kunna göra beräkningar enligt den beslutade fördelningsmodellen behöver 
Försäkringskassan få in uppgifter om vad berörd kommun och region planerar att 
avsätta för Samordningsförbundet för 2019. 

Förbundens bidrag är konstruerade så att staten bidrar med 50 procent, regionen 
med 25 procent och kommunerna gemensamt med 25 procent. Fördelningen 
mellan kommunerna är uträknad efter befolkningsstorlek (16‐64 år) 31 december 
2017. 

I bilagan framgår vad fördelningsmodellen kan ge respektive förbund enligt 
parametrar i grundmodellen utan hänsyn tagen till 10-procentspärren. Liksom inför 
2018 finns ett antal faktorer som påverkar storleken på den möjliga tilldelningen till 
enskilda samordningsförbund som inte har varit möjliga i nuläget att beakta i 
bifogad bilaga. 

• Antal nya förbund/kommuner som tillkommer 2019 
• Storleken på bidraget från kommuner och landsting/regioner 
• Storleken på den statliga ramen i budgetpropositionen 

Med hänsyn till ovanstående är Försäkringskassans ambition att kunna lämna 
preliminära uppgifter om medelstilldelning per förbund i slutet på september. 

Styrelsens förslag är att förbundet ansöker om ett medlemsbidrag med en 
minskning på 10 procent jämfört med medelstilldelningen för i år. I år var det 
totala medlemsbidraget 5 028 000kr. En minskning med 10 procent skulle innebära 
ett totalt medlemsbidrag på 4 525 200kr. För staten skulle det innebära ett bidrag 
på  
2 262 600 kronor, för Västra Götalandsregionen 1 131 300 kronor, för Vänersborgs 
kommun 922 010 kronor och för Melleruds kommun skulle det innebära ett bidrag 
på 209 290 kronor. 

Svar skall vara inlämnat till Försäkringskassan senast den 31 augusti så besked om 
ni skjuter till föreslagna medel önskas från er senast den 28 augusti 2018.   
 
Beslutsunderlag 

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

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun 
avsätter 209 290 kronor i bidrag till Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud för 
verksamhetsåret 2019 vilket är en minskning med 29 tkr jämfört med 
verksamhetsåret 2018. 
 
Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Marianne Sand Wallin 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 292 Dnr KS 2018/479.143 
 
Viljeriktning avseende ansökan om medel från Europeiska 
socialfonden, ESF i Väst, programområde 2 samt 
medfinansiering i All-In för utrikesfödda – främst kvinnor 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun går med i projektet All-In och 
finansierar sin del genom arbetade timmar. 
 
Sammanfattning av ärendet 

I juni 2017 enades Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp, 
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud samt Samordningsförbundet BÅDESÅ 
(Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle och Årjäng) om att gå samman för att förstärka 
upp sitt samarbete och för att hitta nya samarbetsformer.  

En del i detta var att arbeta ihop för att göra bra insatser för målgruppen 
utrikesfödda, och då främst kvinnor, som står extra långt från arbetsmarknaden. 
Samordningsförbunden har sedan genomfört behovsinventeringar och analyser om 
vilka olika insatser som behöver genomföras och en ansökan har förberetts för att 
lämnas in till den Europeiska Socialfonden, ESF i Väst. Flera pilotprojekt har 
startats för att på bästa sätt ringa in de verkliga behoven samt för att få 
målgruppen med i utformandet av insatser.  

Vid ett medlemsråd den 4 juni 2018 där samtliga ägarföreträdare för Samordnings-
förbunden möttes för att informera sig om sina förbund presenterades ett förslag 
om aktiviteter för utrikesfödda, främst kvinnor. Därefter den 5 juni presenterades 
idén för chefer. Förbunden har under året även hållit sina styrelser och berednings-
grupper uppdaterade i förberedelsearbetet. Gensvaret för ett projekt för mål-
gruppen kvinnor (män ska även kunna delta i vissa delar) har varit mycket positivt.  

Vårt tilltänkta All-In kommer ha kapacitet för att arbeta med minst 350 personer ur 
målgruppen. Efter en planerad kartläggningsfas kommer det att finnas flera 
aktiviteter att välja på, bl.a. Hälsa för arbetslivet (egenhälsa och svenska 
sjukvårdssystemet, hälsa för att klara arbetslivet) och Vägen Vidare (bygger på  
24 veckor gruppaktiviteter, enskilda samtal och praktik samt arbetsträning). Vi 
kommer ha tillgång till 120 utbildningsplatser på Dalslands folkhögskola som 
genomförs på fyra orter; Trollhättan, Vänersborg, Mellerud och i Bengtsfors. 
Deltagaren kan få ta del av en eller flera insatser.  

Aktuell medfinansiering från ESF är 67 procent och själva finansierar parterna  
33 procent. Hela budgeten omfattar 39 Mnkr. Budgeten för All-In är uppbyggd 
utifrån att parterna lägger in arbetad tid för personal eller går in med kontanta 
medel. Projektet kommer att kunna ge lika mycket resurser som lagts in i projektet 
tillbaka till medfinansiärerna. Inom projektet finns sedan resurser för kompetens-
utveckling av personal, utvärdering osv. Ytterligare så finns en 40-procentig 
schablon som vi kan använda för faktiska kringkostnader som uppstår i och med 
genomförandet av de olika insatserna.  
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Beslutsunderlag 

• Missiv med bilagor. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun går 
med i projektet All-In och finansierar sin del genom arbetade timmar. 
 
Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Marianne Sand Wallin 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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