
MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 9 
 Sammanträdesdatum sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-05 1(14)  
                                                                                                                                                                    
Tid och plats Tisdagen den 5 april 2016, klockan 08.30 – 12.00, i 

Skållerudsrummet 
 
Beslutande  
Ledamöter Tommy W Johansson, ordf. (S) 

Gunnar Karlsson (C) 
Eva Pärsson, vice ordf. (M) 
Daniel Jensen (KD) 

 
Tjänstgörande ersättare Marianne Sand-Wallin (S) för Andreas Jonsson (S) 
 
Övriga närvarande 
Tjänstemän Ingmar Johansson, kommunchef    

Ingrid Engqvist, chefssekreterare 
Jan Skeppstedt, arkitektkonsult § 122 
Björn Lindquist, ekonomichef § 121 
Magnus Olsson, samhällsbyggnadschef § 126 
Omar Mahamound, arkitekt § 127 
 

Övriga Bertil Larsson, ordförande Dalslands konstmuseum   § 120 
Helen Backlund, chef Dalslands konstmuseum          § 120 
 
 

Utses att justera  
Justerare  Gunnar Karlsson (C) 
Ersättare Marianne Sand Wallin 
 
Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 5 april 2016, klockan 12.00 

§§ 121-122 justeras omedelbart vid sammanträdet. 
Övriga paragrafer justeras den 6 april 2016, klockan 10.00  

 
Justerade paragrafer  §§ 120 - 130 
 
Underskrifter Sekreterare ..............................................................................................  
  Ingrid Engqvist 

 Ordförande .............................................................................................................................................. 
  Tommy W Johansson  

 Justerande .............................................................................................................................................. 
 Gunnar Karlsson 

 
 ANSLAG/BEVIS   

Protokollet är justerat.  Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
Sammanträdesdatum 2016-04-05 

 
Datum då anslaget sätts upp 2016-04-05 §§ 121-122, 128 
 2016-04-06 §§ 120, 123-127 129-130  

 
Datum då anslaget tas ned 2016-05-27 §§ 121-122, 128 
 2016-05-28  §§ 120, 123-127 129-130 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 
Underskrift ........................................................................................................ 

 Ingrid Engqvist 
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§ 120 Dnr KS 2016/164.875    
 
Dalslands konsthall och museum – information om 
verksamhet och framtidsfrågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden i stiftelsen Dalslands konsthall och museum och museichefen 
informerar om verksamheten, ekonomiska situation och framtidsfrågor m.m. 
 
Beslutsunderlag 

• Information om Dalslands Konstmuseum 
• Utställningsprogram 2016 
 
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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§ 121 Dnr KS 2016/151.002   
 
Bemyndigande att utfärda anvisningar på bank- och 
checkräkning – kommunstyrelsen 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, med ändring av beslut den 2 december 2016,  
§ 209, att bemyndiga nedanstående personer att två i förening utfärda anvisningar  
på kommunens bank- och checkräkningar. 

Kommunchef Ingmar Johansson 
Ekonomichef Björn Lindquist 
Ekonom Emma Lindquist 
Ekonom Margareta Gunnarsson 
Ekonom Ulrika Gustafsson  
Ekonom Elin Holm 
Ekonom Lena Francke 
 
Sammanfattning av ärendet 

För att säkerställa att det finns tillräckligt många behöriga personer som kan 
utfärda anvisningar på kommunens bank- och checkräkningar under semester-
perioder behöver gruppen utökas med samhällsbyggnadsförvaltningens ekonom. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar, med ändring av beslut den 2 
december 2016, § 209, att bemyndiga föreslagna personer att två i förening 
utfärda anvisningar på kommunens bank- och checkräkningar. 
 
Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Gunnar Karlsson 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 122 Dnr KS 2016/118.349   
 
Svar på remiss angående Vattenfall Vattenkraft ABs ansökan 
om förordnande av nya strömfallsfastigheter för 
vattenkraftverk i Upperudsälven/Storån 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun har inga erinringar mot 
förordnande av nya strömfallsfastigheter för vattenkraft i Håverud (Svankila 1:51) 
och i Upperud (Hökeliden 1:11). Melleruds kommun anser dock att kommunens 
ansökan om en sjöförlagd ledning på fastigheten Hökeliden 1:11 i Upperud ska 
säkerställas genom ett ledningsservitut. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Vattenfall Vattenkraft AB har ansökt om förordnande av nya strömfallsfastigheter 
för vattenkraft på flera platser i Västra Götaland, bl.a. i Håverud och Upperud.  
Som berörd kommun har Melleruds kommun rätt att lämna synpunkter. 

Varje fastighet ska utgöra en taxeringsenhet enligt svensk skattelagstiftning. 
Strömfallsfastighet är den fastighet till vilken rätten att utvinna elproduktion av 
vatten är kopplad, d.v.s. vattenrättslig rådighet. Till fastigheten hör vattenområde 
med vattenfall samt tomtmark för kraftverksbyggnader mm. Strömfallsfastigheten 
utgör därmed en taxeringsenhet. 

Ansökan omfattar fastigheterna Upperud 2:7 och Svankila 1:51 i Håverud samt 
Upperud 2:10 och Hökeliden 1:11 i Upperud. Melleruds kommun kan konstatera att 
Upperud 2:7 avregistrerades 2012 och ingår numera i Svankila 1:51. Även Upperud 
2:10 avregistrerades 2012 och ingår numera i Hökeliden 1:11. Lagfaren ägare för 
båda fastigheterna är Vattenfall Vattenkraft AB.  

Melleruds kommun bedömer att gällande detaljplaner/områdesbestämmelser i 
Håverud respektive Upperud inte motverkas av bildandet av strömfallsfastig-
heterna. 

Melleruds kommun vill däremot upplysa om att kommunen har lämnat in en 
ansökan om att lägga en sjöförlagd avloppsledning i fastigheten Hökeliden 1:11  
i Upperud, vilket bör beaktas. 
 
Beslutsunderlag: 

• Remisshandlingar. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun har 
inga erinringar mot förordnande av nya strömfallsfastigheter för vattenkraft i 
Håverud (Svankila 1:51) och i Upperud (Hökeliden 1:11). Melleruds kommun anser 
dock att kommunens ansökan om en sjöförlagd ledning på fastigheten Hökeliden 
1:11 i Upperud ska säkerställas genom ett ledningsservitut. 

 
  

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 Gunnar Karlsson 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 123    
 
Näringslivsfrågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunchefen redogör för aktuella näringslivsfrågor och kontakter med 
näringsidkare. 
 
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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§ 124 Dnr KS 2016/159.552   
 
Redovisning av kostnader/intäkter i kommunens 
hamnverksamhet 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 5 december 2012, § 194, att Melleruds kommun 
skulle ta över driften av Sunnanå hamn från och med den 1 januari 2013 och att 
anställa en hamnkapten från och med den 1 april 2013. 

Kommunchefen lämnar en aktuell redovisning av kommunens kostnader och 
intäkter i hamnverksamheten. 
 
Beslutsunderlag 

• Sammanställning av hamnverksamhetens kostnader/intäkter. 
 
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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§ 125    
 
Tekniska frågor  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadschefen redogör för aktuella tekniska frågor: 

• Kommunens fastighet i Erikstads tätort 
Renovering för 400 tkr eller rivning för 150 tkr? Kostnadskalkyl tas  
fram till nästa sammanträde. 

• Kommunens vård av bostadsnära markområden  
Hur ska kommunen hantera detta i framtiden? Integrationsprojekt? 
Förslag till projektplan bör tas fram. 

• Belysning i tätbebyggt område 
Förslag till policy bör tas fram. 

 
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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§ 126 Dnr KS 2016/275.041 
 
Omdisponering av investeringsbudget 2016 för anläggande  
av ny väg på Ängenäs  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att omdisponera 500 tkr ur investeringsbudget för 2016 
för anläggning av ny väg söder om kvarteret Saturnus vid Ängenäs.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Kvarteret Saturnus har sålts i sin helhet till Mabentho AB för byggnation av 
bostäder. På norra delen av området pågår nu byggnation. För att möjliggöra 
åtkomst samt byggnation på den södra delen av kvarteret så krävs det att väg 
anläggs här. Denna behöver vara färdig för byggtrafik senast augusti månad. 
Beläggning görs efter att byggnation är färdigställd. 
 
Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

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

Samhällsbyggnadschefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 127    
 
Utvecklingsfrågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Projektanställd arkitekt redovisar utvecklingsförslag för bl.a. Cirkusplatsen  
i Mellerud och Sunnanå Hamn. 
 
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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§ 128   Dnr KS 2016/134.805 
 
Riktlinjer för extra bidrag till föreningar som arbetar med 
integration 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa riktlinjer för extra bidrag till föreningar  
som arbetar med integration enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 24 februari 2016, § 19, att av det extra 
statsbidraget på 30,7 mnkr som kommunen fått avsätta 500 tkr till extra 
föreningsbidrag under 2016 till föreningar som arbetar med integration. 

Arbetsutskottet beslutade den 22 mars 2016, § 108, att ge kommunchefen i 
uppdrag att ta fram förslag till riktlinjer för extra föreningsbidrag till föreningar  
som arbetar med integration. Redovisning av uppdraget ska ske vid arbets-
utskottets sammanträde den 5 april 2016. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till riktlinjer. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att fastställa riktlinjer för 
extra bidrag till föreningar som arbetar med integration enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Gunnar Karlsson 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 129 Dnr KS 2015/102.026   
 
Hälsoprojekt 2015-2016 (friskvårdsbidrag) 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att genomföra hälsoprojektet  
enligt förd diskussion. Redovisning av uppdraget ska ske vid arbets- 
utskottets sammanträde den 11 oktober 2016. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 26 mars 2014, § 16, att förstärka 
kommunstyrelsen med 1 mnkr till Hälsoprojekt 2014-2015 för personalen. 

Arbetsutskottet gav den 24 februari 2015, § 48, personalchefen i uppdrag ta fram 
förslag på aktiviteter för att främja fysisk hälsa hos kommunens personal med  
500 tkr för 2015 och 500 tkr 2016.  

Arbetsutskottet beslutade den 24 mars 2015, § 90, att  

1. införa ett friskvårdsbidrag på 500 kronor per anställd för 2015-2016  
enligt Skatteverkets regler kring motion och annan friskvård.  

2. ge personalchefen i uppdrag att på lämpligt sätt informera om 
friskvårdsbidraget.  

Arbetsutskottet gav den 23 februari 2016, § 65, kommunchefen i uppdrag att, 
tillsammans med chefsgruppen, ta fram förslag på gemensamma friskvårds- 
aktiviteter som kan erbjudas de anställda. Redovisning ska ske vid arbets-
utskottets sammanträde den 5 april 2016. 

Kommunchefen redovisar inkomna synpunkter och förslag från kommunens chefer. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att 
genomföra hälsoprojektet enligt förd diskussion. Redovisning av uppdraget ska  
ske vid arbetsutskottets sammanträde den 11 oktober 2016. 
 
Beslutsgång 

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

Kommunchefen  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 130    
 
Aktuella frågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamöter och kommunchefen diskuterar 
aktuella frågor: 

• Sjöbodar i Sunnanå Hamn 
Problem med vattenläckage vid fönster. 

• Kommunkontoret 
Planer för ombyggnad av lokaler för att få bättre och tillgängliga 
konferenslokaler. 

• Asylboenden 
Bygglovsansökningar på fler asylboenden i kommunen. 

• Regeringens budget  
Extra bidrag till kommuner som mottagit flest flyktingar. 

 
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 
 
 


