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§ 350  
 
Arbetsmarknadspolitiska frågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Sektorchefen för individ och omsorg, chefen för vuxenutbildning/arbetsmarknad, 
näringslivsansvarig och representant från Arbetsförmedlingen redovisar aktuella 
arbetsmarknadspolitiska frågor: 

• Arbetsmarknadsenhetens verksamhet 
Chefen för arbetsmarknadsenheten informerar om jobbcafé, Kommunalt 
aktivitetsansvar (KAA), flyktingmottagande, arbetsintegrerad integration, Ung i 
fokus, ambassadörer, anställningar, föreningsbidrag och ”Få en ny vän”. 

• Arbetsförmedlingens verksamhet 
Representant från Arbetsförmedlingen redovisar aktuell statistik för 
verksamheten i Melleruds kommun när det gäller arbetsmarknadsutbildningar 
och åtgärder. Arbetslösheten är låg hos de som inte är nyanlända eller  
har funktionshinder/psykisk ohälsa.  

• Näringslivsverksamheten 
Näringslivsansvarig informerar om enkät om lokalt rekryteringsbehov som 
kommer att gå ut till näringslivet i Melleruds kommun under dagen. Utbildning 
kommer att genomföras för utlandsfödda personer som har varit företagare eller 
vill bli företagare. Coop m.fl. söker personal till nya köpcentret. 

• Socialnämndens verksamhet 
Enhetschefen för IFO informerar om samarbetet med arbetsmarknadsenheten 
för att minska behovet av försörjningsstöd. 97 hushåll fick ekonomiskt bistånd 
vid månadsskiftet september/oktober. Anledningen är att en del flyttar, en del 
får jobb och en del kommer in i olika aktiviteter.  

• Samverkansgrupp utrikesfödda 
Chefen för arbetsmarknadsenheten informerar om hur samverkansgruppen 
arbetar med olika grupper.  

 
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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§ 351                 Dnr KS 2018/249.042, KS 2018/250.042, KS 2018/261.042 
 
Intern kontroll 2018 – delredovisning från byggnads-
nämnden, kultur- och utbildningsnämnden och socialnämnden 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner delredovisningen av arbetet enligt intern kontrollplan 
för byggnadsnämnden, kultur- och utbildningsnämnden och socialnämnden 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt 10 § i reglementet ska nämnden tre gånger per år, i samband med att första 
prognos redovisas till fullmäktige, i samband med delårsbokslut och årsbokslut, 
upprättande rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom 
nämnden till styrelsen. 

Rapporteringen ska samtidigt ske till kommunens revisorer. 
 
Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens beslut 2018-08-29, § 125. 
Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2018-09-26, § 77 med bilaga. 
Socialnämndens beslut 2018-09-27, § 157 med bilaga. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen godkänner delredovisningen  
av arbetet enligt intern kontrollplan för byggnadsnämnden, kultur- och 
utbildningsnämnden och socialnämnden 2018. 
 
Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Daniel Jensen 
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§ 352 Dnr KS 2018/579.297 
 
Utökning av förskolelokaler i Melleruds centralort  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. godkänna redovisningen.  

2. ge kommunchefen i uppdrag att, tillsammans med samhällsbyggnadschefen, 
socialchefen och kultur- och utbildningschefen, ta fram förslag till utökning  
av förskolelokaler i Melleruds centralort.  

3. redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 6 november 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Det ökande invånarantalet i Melleruds kommun har medfört en ökad efterfrågan av 
barnomsorg Antalet folkbokförda barn i förskoleålder har ökat från tidigare 
prognoser på 80 elever/år till 126 året 2017 barn/år.  

Totalt har antalet förskoleavdelningar mellan 2014-2018 ökat med 11 avdelningar 
sedan 2014. Ytterligare lokaler finns inte tillgängliga inom Kultur- och 
utbildningsnämndens befintliga verksamheter.  

Melleruds förskolor har en personaltäthet nära riksgenomsnittet. Antalet barn per 
avdelning är däremot fler än riksgenomsnittet och kommungruppen.  

Antalet barn per avdelning 2018 Mellerud är 19,7. Riksgenomsnittet var 15,3 barn 
hösten 2017 (källa SKL). Att öka gruppstorlekarna ytterligare i Mellerud kan ha en 
negativ påverkan på verksamhetens kvalitet.  

September 2018 är det 34 barn i kö vars föräldrar önskar plats i förskolan före 
januari 2019, var av närmare 70 % är nyanlända barn. Under första halvåret 2019 
tillkommer i nuläget 30 barn, var av närmare 40 % är nyanlända barn.  

Kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 26 september 2018, § 79, att 
föreslå att kommunstyrelsen omgående bistår med en lösning så att kommunen 
klarar det ökade behovet av förskolelokaler i Melleruds centralort. 
 
Beslutsunderlag  

• Lokalöversyn grund- och gymnasieskolan 2018-02-21  
• Lokalöversyn Vuxenutbildningen 2018-04-24 
• Kultur- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2018-09-26, § 79. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

1. godkänna redovisningen.  
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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2. ge kommunchefen i uppdrag att, tillsammans med samhällsbyggnadschefen, 
socialchefen och kultur- och utbildningschefen, ta fram förslag till utökning  
av förskolelokaler i Melleruds centralort.  

3. redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 6 november 2018. 
 
Beslutsgång 

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

Kommunchefen  
samhällsbyggnadschefen  
Socialchefen  
Kultur- och utbildningschefen 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 353 Dnr KS 2018/565.285 
 
Rivning av fastigheten Magasinsgatan 6 i Mellerud  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att verkställa 
rivningen av fastigheten på Magasinsgatan 6 i Mellerud (Lodjuret 2). 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunens fastighet på Magasinsgatan 6 i Mellerud (Lodjuret 2) eldhärjades på 
nyårsnatten. Fastigheten fick omfattande brandskador och även vattenskador efter 
släckningsarbetet. Behovet av lägenheter för boende från hyresfastigheterna i 
kvarteret Ugglan finns inte längre då dessa har fått andra boenden. 

Ersättningen från försäkringsbolaget täcker innestående kapitalkostnad, 
rivningskostnad och återställning av tomten.  
 
Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i 
uppdrag att verkställa rivningen av fastigheten på Magasinsgatan 6 i Mellerud 
(Lodjuret 2). 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Fastighetschefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 354 Dnr KS 2018/576.056 
 
Projekt Solceller Rådahallen, startbesked 
 
Arbetsutskottets beslut 

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

Rådahallen är den fastighet i kommunens ägo som drar mest el. Investering i 
solceller ligger i linje med kommunens miljömål och investeringen kommer sänka 
kostnaderna avsevärt. Fastigheten har förberetts med nya tak på de ytor som är 
lämpliga för solceller. Målet med projektet är att minska kommunens miljöpåverkan 
och sänka kommunens kostnad för el. 

Projektet finansieras inom befintlig budget genom lägre elkostnader. 

Projektet beräknas pågå från den 1 oktober 2018 till den 30 maj 2019. 
 
Beslutsunderlag 

• Projektbeskrivning med kostnadskalkyl. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

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

Samhällsbyggnadschefen 
Fastighetschefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 355 Dnr KS 2018/177.297 
 
Slutredovisning av projekt Kroppefjälls förskola och  
Åsebro förskola  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisningen av projekt Kroppefjälls förskola  
och Åsebro förskola och avslutar ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 4 april 2018 att bevilja kultur- och utbildnings-
nämnden 270 tkr till utökning av förskoleplatser på Kroppefjälls förskola och Åsebro 
förskola. Vidare beslutade kommunstyrelsen att finansiering av projektet skulle ske 
genom en omfördelning av investeringsbudget för 2018. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens beslut 2018-04-04, § 60. 
• Slutredovisning. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen godkänner slutredovisningen av 
projekt Kroppefjälls förskola och Åsebro förskola och avslutar ärendet. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Fastighetschefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 356 Dnr KS 2017/527.056 
 
Slutredovisning av projekt Från modul till permanent  
boende Gården 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt Från modul till permanent  
boende Gården och avslutar ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Utifrån ett akut behov av boendeplats från socialförvaltningen hyrde kommunen en 
modul under flera år. Kommunen köpte sedan modulen och detta finansierades 
genom hyra från hyresgäst. Då modulen var liten, saknade fönster på alla sidor och 
ansågs vara av tillfällig karaktär fanns ett behov av att bygga om den till ett 
permanent boende. Socialförvaltningen såg ett behov av ett permanent boende och 
enligt Lagen om stöd och service så ska insatserna ge kontinuitet.  

Syftet/målet med projektet var att få ett permanent boende där hyresgästen trivs 
och får återhämtning. Boendet skulle smälta in i omgivningen och vara ljust och 
öppet på insidan. Ett fristående hus med fönster på alla sidor och öppen planlösning 
på insidan med möjlighet till avskildhet av sovrum.  

Projektet finansierades genom att hyresgästen, LSS Gården, fick en högre hyra. 

Projektet pågick under perioden 1 november – 31 december 2017. 

Arbetsutskottet beslutade den 26 september 2017, § 355, att ge samhälls-
byggnadschefen i uppdrag att starta projektet Från modul till permanent boende 
Gården och lämna en slutredovisning när projektet är slutfört. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2017-09-26, § 355. 
• Slutredovisning. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt 
Från modul till permanent boende Gården och avslutar ärendet. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Fastighetschefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 357 Dnr KS 2017/525.056 
 
Slutredovisning av projekt Ventilationsbyte Börsens Grill  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt Ventilationsbyte Börsens 
Grill och avslutar ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Ventilationssystemet i restaurangen Börsens Grill var inte godkänt av Brand-
myndigheten då det inte gick att rengöra från fett. Det var även undermåligt och 
kunder, anställda i restaurangen och i kommunhuset klagade på lukt. Hyresgästen 
hade önskemål om kylfunktion och den kostnaden finansierades genom en omför-
handling av hyran. Dragning av kanaler innebar att kommunen fick ta utrymme i 
ett av kontoren på våning 1. Placering av aggregat skedde på taket utanför 
kontoren på vån 1. 

Målet med projektet var att få ett funktionellt och godkänt ventilationssystem i 
lokalen samt att även få en bättre arbetsmiljö i restaurangen och få mindre matos i 
kommunhuset. 

Projektet finansierades genom en hyreshöjning för restaurangen och resterande 
inom befintlig driftsbudget för Fastighet. 

Projektet pågck under perioden 1 november – 31 december 2017. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2017-09-26, § 354. 
• Slutredovisning. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt 
Ventilationsbyte Börsens Grill och avslutar ärendet. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Fastighetschefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 358 Dnr KS 2017/498.003 
 
Gemensam avfallsplan för de fyra Dalslandskommunerna 
Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud för 2018-2025 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun antar gemensam avfallsplan  
för 2018-2025 för Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelandas och Melleruds kommuner 
enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelandas och Melleruds kommuner har arbetat fram  
ett förslag till ny gemensam avfallsplan för perioden 2018-2025. Att ta fram  
en avfallsplan är en viktig pusselbit i kommunens miljöarbete och ett krav från 
lagstiftningen. Avfallsplanen är viktig för att kommunernas riktlinjer och mål för 
avfallshanteringen ska tydliggöras. 

Två övergripande fokusområden har formulerats för den framtida avfalls-
hanteringen i de fyra Dalslandskommunerna: 

• Avfallet i kommunerna ska inte vara farligt för människors hälsa eller miljö. 
• Vi ska högre upp i avfallstrappan. 

Till dessa fokusområden har mätbara mål och aktiviteter kopplats. 

Varje kommun ska ha en avfallsplan som är fastställd av kommunfullmäktige  
och som ska följas upp minst vart fjärde år. Innehållet i avfallsplanen styrs av 
lagstiftning och ska ta hänsyn till nationella, regionala och lokala strategier och mål 
som berör området. Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelandas och Melleruds kommuner 
har tillsammans med Dalslands miljö- och energiförbund och Sweco under ett års 
tid arbetat med att ta fram ett förslag till ny gemensam avfallsplan. Tidsplanen för 
en avfallsplan ska sträcka sig över minst en mandatperiod. Avfallsplanen för 
Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelandas och Melleruds kommuner får horisonten 2018-
2025, där avsikten är att en större uppföljning av planen ska genomföras under 
2023. Mindre uppföljningar av avfallsplanen ska ske årligen. 

Syftet med avfallsplanen är att få ett tydligt gemensamt styrdokument för 
avfallshanteringen i de fyra Dalslandskommunerna. Avfallsplanen ska långsiktigt 
styra avfallshanteringen i riktning mot ett hållbart samhälle. 

Avfallsplanen har varit utställd under en fyraveckorsperiod, 2-31 maj 2018,  
i respektive kommun.  

Efter att avfallsplanen har antagits av kommunfullmäktige i respektive kommun 
kommer kommunerna att skicka uppgifter till Länsstyrelsen avseende datum för 
antagande, sammanställning av mål, åtgärder och styrmedel, resultat från 
uppföljning av föregående plan samt uppgifter om nedlagda deponier. Detta i 
enlighet med Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner. 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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För att genomföra de aktiviteter som avfallsplanen innebär, samt uppfylla syftet 
med planen, kommer renhållningens chefer, eller av chef utsedd representant, från 
de fyra kommunerna och Dalslands miljö- och energiförbund träffas minst en gång 
per år under avfallsplanens livslängd. Denna representant rapporterar även vidare 
till kommunens renhållningsansvariga nämnd. I samband med denna avstämning 
och rapportering kommer även värdering att ske av när avfallsplanen lämpligen 
behöver uppdateras. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till antagandehandling Gemensam avfallsplan för de fyra 
Dalslandskommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun 
antar gemensam avfallsplan för 2018-2025 för Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelandas 
och Melleruds kommuner enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 359 Dnr KS 2018/580.450 
 
Skräpfacit - parker, mindre tätorter och områdesmätningar 
Mellerud 2018 - Rådavallen/Parken i Åsensbruk, redovisning 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Statistiska Centralbyrån (SCB) fick under 2007 i uppdrag av stiftelsen Håll Sverige  
Rent (HSR) att ta fram en vetenskaplig metod för att genomföra skräpmätningar  
i grönområden, parker och liknande tätorter med gott resultat. Mätningar har  
sedan dess årligen genomförts i ett antal tätorter med gott resultat. Från och  
med år 2018 har Statisticon AB tagit över SCB:s roll i samarbetet med HSR. 

Syftet med undersökningen är att ge en bild av skräpsituationen på de fria 
markytorna inom valt område. Kommunen har avgränsat området i samråd  
med Statisticon AB  
 
Beslutsunderlag 

• Skräpfacit - parker, mindre tätorter och områdesmätningar Mellerud 2018 - 
Rådavallen/Parken i Åsensbruk 

 
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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§ 360  
 
Tekniska frågor  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadschefen redogör för aktuella tekniska frågor: 

• Eko-park  
Samhällsbyggnadschefen informerar om träff med markägare, tillsammans  
med Dalslands miljö- och energikontor, för diskussioner om eventuellt 
markförvärv för framtida eko-park. Även andra markområden kan bli aktuella. 

• Aktuella projekt 
Samhällsbyggnadschefen informerar om pågående projekt inom kommunen. 
Arbetsbelastningen är för närvarande mycket hög. 

• Lokalförsörjningsbehov 
Kommunchefen informerar om det pågående arbetet inom lokalförsörjnings-
utredningen. 

• Flyttning av skjutbana  
Samhällsbyggnadschefen lämnar en aktuell information om planerna på att  
flytta skjutbana i Åsensbruk till Hunnebyn. 

• Markförvärv 
Kommunchefen lämnar en aktuell information om pågående diskussioner  
inför eventuellt förvärv med mäklaren. Kommunens anbud har accepterats  
av säljaren. 

 
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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§ 361 Dnr KS 2018/519.512 
 
Motion om att utreda möjligheterna att inrätta/bygga  
ett säkert och tryggt sätt att ta sig över E45 och Rv 166, 
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 i maj 2019. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Jörgen Eriksson (KIM) föreslår i en motion den 20 augusti 2018 att kommun-
fullmäktige beslutar att  

• Melleruds kommun i samarbete med Trafikverket utreder möjligheterna att 
inrätta gångbro eller annan lika säker lösning över E45 vid Tingshuset – 
Wärdshuset, till och från centrum, för våra medborgares säkerhet.  

• Melleruds kommun i samarbete med Trafikverket utreder möjligheterna att 
bygga en trygg övergång över Rv 166 (vid nya köpcentret) för våra medborgare 
boende på västra sidan av Melleruds centrum. 

 
Beslutsunderlag 

• Motion. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): 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 i maj 2019. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 362  
   
Aktuella frågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Träff om Åsensbruk, Håverud och Upperud 
Ordföranden informerar om samtal med företrädare för Skålleruds byalag  
och andra lokala organisationer om ett uppföljningsmöte i Föreningshuset i 
Åsensbruk. Planeras in i samband med arbetsutskottets möte 6 eller 20 
november 2018. 

• Mer Digital 
Kommunchefen och näringslivsansvarig redovisar en plan för evenemanget  
Mer Digital där ungdomar lär äldre att bli mer digitala. 

 
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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§ 363 Dnr KS 2018/568.042 
 
Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund (NÄRF) - 
delårsrapport januari-augusti 2018 med revisionsrapport  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds 
delårsrapport med bokslutsprognos för januari-augusti 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har den 25 september 2018 överlämnat 
delårsrapport januari-augusti 2018 med bokslutsprognos till medlemskommunerna. 

Delårsrapporten för förbundet visar på ett negativt resultat på 1 982 tkr exklusive 
sotningsenheten. Prognosen för helåret 2018 visar dock på att förbundet kommer 
att avsluta året med ett nollresultat. 
 
Beslutsunderlag 

• Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund delårsrapport januari-augusti 2018  
med bokslutsprognos.  

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige godkänner Norra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbunds delårsrapport med bokslutsprognos för januari-augusti 
2018. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 364 Dnr KS 2018/76.041 
 
Budgetdialog 2019 – reflektioner från mötet 2 oktober 2018  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge ekonomichefen i uppdrag att ta fram ett förslag 
utifrån förd diskussion. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Ett dialogmöte om budget 2019 genomfördes med partigrupperna den 2 oktober 
2018.  

Ekonomichefen redovisar ett förslag för att nå ett resultatmål på 2% vilket ger  
ett resultat på 12,2 Mnkr. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att ge ekonomichefen i  
uppdrag att ta fram ett förslag utifrån förd diskussion. 
 
Beslutsgång 

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

Ekonomichefen 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 365 Dnr KS 2018/577.003 
 
Arbetsmiljöpolicy för Melleruds kommun  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. anta Arbetsmiljöpolicyn enligt föreliggande förslag.  

2. att upphäva Arbetsmiljöpolicy samt delegationsbestämmelser, antaget av 
kommunfullmäktige den 23 februari 2005, § 17. 

 
Sammanfattning av ärendet 

En god arbetsmiljö är en strategisk fråga för Melleruds kommun. I arbetsmiljön 
ingår allt som påverkar oss i vårt arbete, fysiskt, psykiskt och socialt. Föreliggande 
dokument benämnt Arbetsmiljöpolicy utgör förslag till nytt politiskt styrdokument 
för arbetsmiljöarbetet gällande för förtroendevalda och anställda i Mellerud 
kommun. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2017-12-05, § 483. 
• Arbetsmiljöpolicy samt delegationsbestämmelser. 
• Arbetsmiljölag (1977:1160) – finns på internet. 
• Förslag till Arbetsmiljöpolicy för Melleruds kommun 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att  

1. anta Arbetsmiljöpolicyn enligt föreliggande förslag.  

2. att upphäva Arbetsmiljöpolicy samt delegationsbestämmelser, antaget av 
kommunfullmäktige den 23 februari 2005, § 17. 

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 366 Dnr KS 2018/578.003 
 
Policy avseende bestämmelser om fördelning av 
arbetsmiljöuppgifter  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. anta Policy avseende bestämmelser om fördelning av arbetsmiljöuppgifter  
enligt föreliggande förslag. 

2. att upphäva Arbetsmiljöpolicy samt delegationsbestämmelser, antaget av 
kommunfullmäktige den 23 februari 2005, § 17. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt AFS 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete ska arbetsgivaren fördela 
uppgifterna i verksamheten på ett sådant sätt att en eller flera chefer, arbetsledare 
eller andra arbetstagare får i uppgift att verka för att risker i arbetet förebyggs och 
en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Arbetsgivaren skall se till att de som får 
dessa uppgifter är tillräckligt många och har de befogenheter och resurser som 
behövs. Arbetsgivaren skall också se till att de har tillräckliga kunskaper om: 

• regler som har betydelse för arbetsmiljön,  

• fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som innebär risker för ohälsa och 
olycksfall,  

• åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall samt  

• arbetsförhållanden som främjar en tillfredsställande arbetsmiljö.  

Arbetsgivaren skall se till att de som får uppgifterna har tillräcklig kompetens för att 
bedriva ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Dessutom skall kraven i 
bilaga 1 uppfyllas. Uppgiftsfördelningen skall dokumenteras skriftligt om det finns 
minst tio arbetstagare i verksamheten. (AFS 2003:4). Bifogat förslag till policy 
anger hur fördelning av arbetsmiljöuppgifter ska ske i Melleruds kommun.  

 
Beslutsunderlag 

• AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete. 
• Arbetsmiljöpolicy samt delegationsbestämmelser. 
• Arbetsutskottets beslut 2017-12-05, § 483. 
• Förslag till Policy avseende bestämmelser om fördelning av arbetsmiljöuppgifter. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att  

1. anta Policy avseende bestämmelser om fördelning av arbetsmiljöuppgifter  
enligt föreliggande förslag. 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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2. att upphäva Arbetsmiljöpolicy samt delegationsbestämmelser, antaget av 
kommunfullmäktige den 23 februari 2005, § 17. 

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 367  
 
Personalfrågor  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

HR-chefen informerar om aktuella personalfrågor: 

• Heltidsprojektet 
HR-chefen lämnar en aktuell rapport om heltidsprojektet och svarar på 
frågor från ledamöterna. 

• Personalbehov/rekrytering 
HR-chefen informerar om aktuella uppsägningar från tjänstepersoner och 
framtida rekryteringar diskuteras.  

 
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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§ 368 Dnr KS 2018.88.213 
 
Samrådsremiss angående upphävande av tomtindelnings- 
plan för kvarteret Strömmen 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att inte ha något att erinra mot samrådsförslag angående 
upphävande av tomtindelningsplan för kvarteret Strömmen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

En Tomtindelningsplan har till syfte att på ett bindande sätt fastställa hur marken 
ska indelas i tomter. I kvarteret Strömmen finns det en tomtindelningsplan från 
1959 som fortfarande är gällande. Tidigare var tomtindelningsplaner obligatoriska 
för att kunna bilda fastigheter inom stadsplanelagda områden. För kvarteret 
Strömmen är fastighetsbildningen genomförd så tomtindelningsplanen kan därför 
anses ha spelat ut sin roll. 

När tomtindelningsplanen tillkom rådde helt andra förhållanden och är idag en 
otidsenlig reglering av markindelning. Det är inte möjligt att göra mindre 
justeringar av fastighetsindelningen eftersom tomtindelningsplanen inte får frångås. 
Planen utgör idag ett hinder för dagens behov och framtida förändringar. 

Gällande detaljplan över kvarteret Strömmen kommer inte att påverkas av 
upphävandet av tomtindelningsplanen. Upphävandet av tomtindelningsplanen 
strider inte mot Översiktsplanen från 2010. 

Byggnadsnämnden beslutade den 24 januari 2018, § 4, att föreslå kommun-
styrelsen att ge byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram handlingar för upp-
hävandet av tomtindelningsplan för kvarteret Strömmen.  

Arbetsutskottet beslutade den 20 februari 2018, § 66, att ge byggnadsnämnden i 
uppdrag att ta fram handlingar för upphävandet av tomtindelningsplan för kvarteret 
Strömmen. 
 
Beslutsunderlag 

• Byggnadsnämndens beslut 2018-01-24, § 4. 
• Arbetsutskottets beslut 2018-02-20, § 66. 
• Samrådshandlingar. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att inte ha något att erinra  
mot samrådsförslag angående upphävande av tomtindelningsplan för kvarteret 
Strömmen. 
 
Beslutsgång 

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 369  Dnr KS 2018/290.409 
 
Uppdrag att lämna in Melleruds kommuns överklagande över 
Bergstatens beslut om undersökningstillstånd från Odin 
Metals Ltd avseende ett område i Bengtsfors, Dals Eds, 
Melleruds och Åmåls kommuner benämnt Dingelvik nr 100  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att, tillsammans med  
övriga berörda kommuner, formulera ett överklagande över Bergstatens beslut om 
undersökningstillstånd från Odin Metals Ltd avseende ett område i Bengtsfors, Dals 
Eds, Melleruds och Åmåls kommuner benämnt Dingelvik nr 100 utifrån förd 
diskussion. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Bergsstaten har den 20 september 2018 att bevilja Odin Metals Ltd under-
sökningstillstånd enligt minerallagen för ett område benämnt Dingelvik nr 100. 

Sista dag för att överklaga beslutet är 25 oktober 2018. 

Ordföranden redogör för orsaken till att berörda kommuner bör överklaga beslutet.  
 
Beslutsunderlag 

• Bergstatens beslut 2018-09-20. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att ge kommunchefen i uppdrag 
att, tillsammans med övriga berörda kommuner, formulera ett överklagande över 
Bergstatens beslut om undersökningstillstånd från Odin Metals Ltd avseende ett 
område i Bengtsfors, Dals Eds, Melleruds och Åmåls kommuner benämnt Dingelvik 
nr 100 utifrån förd diskussion. 
 
Beslutsgång 

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

Kommunchefen 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 370  
 
Näringslivs- och marknadsföringsfrågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Vikarierande näringslivsansvarig redogör för aktuella näringslivs- och 
marknadsföringsfrågor: 

• Enkät om det lokala rekryteringsbehovet 
Näringslivsansvarig informerar om den enkät för att kartlägga det lokala 
rekryteringsbehovet hos näringslivet i Melleruds kommun som skickats ut. 

• Företagsklimatet 
Näringslivsansvarig informerar om Svenskt Näringslivs ranking där Melleruds 
kommun ligger kvar på plats 136. 

 
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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§ 371    
 
Företagsbesök  
 
Sammanfattning av ärendet  

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

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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