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§ 102 Dnr KS 2017/617.422 
 
Svar på samrådsremiss inom vattenförvaltningen  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna svar på samrådsremissen enligt 
föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Sveriges fem vattenmyndigheter genomför samråd under perioden från den 1 
november 2017 till den 30 april 2018. Samrådet omfattar två separata delar 
(delsamråd) inom vattenförvaltningen:  

•  Förslag till åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för nya prioriterade  
ämnen i ytvatten och PFAS i grundvatten, samt reviderade miljökvalitets- 
normer för särskilda förorenande ämnen (koppar och zink) i ytvatten.  

•  Arbetsprogram med tidplan för samtliga vattendistrikt, samt för Västerhavets 
och Södra Östersjöns vattendistrikt även översikt över väsentliga frågor.  

 
Samrådshandlingarna hålls tillgängliga hos länsstyrelser och kommuner inom 
distriktet och på vattenmyndighetens webbplats, www.vattenmyndigheterna.se.  

För att underlätta omhändertagande av synpunkter ska dessa i första hand skickas 
via en webbenkät som kommer att finnas tillgänglig på vattenmyndigheternas 
webbplats - www.vattenmyndigheterna.se - från och med den 1 februari 2018. 
Synpunkter kan också lämnas i digitalt textformat via e-post, eller skriftligen med 
vanlig post. 

Arbetsutskottet beslutade den 20 november 2017, § 459, att ge t.f. kommunchefen 
i uppdrag att ta fram ett förslag till remissvar för Melleruds kommun. Redovisning 
av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 20 mars 2018. 
 
Beslutsunderlag 

• Remisshandlingar – se www.vattenmyndigheterna.se 
• Dalslands miljö- och energikontors förslag till remissvar. 
  
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att överlämna svar på 
samrådsremissen enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

http://www.vattenmyndigheterna.se/
http://www.vattenmyndigheterna.se/
http://www.vattenmyndigheterna.se/
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§ 103 Dnr KS 2018/138.612 
 
Samverkansavtal Naturbruksutbildning, utredningsuppdrag  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge kultur- och utbildningschefen i uppdrag att utreda konsekvenserna  
av samverkansavtalet och ta fram ett förslag till beslut. 

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde  
den 3 april 2018. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Västra Götalandsregionen (VGR) har sedan det första samverkansavtalet 
upprättades 1999 med de 49 kommunerna varit huvudman för naturbruks-
utbildningarna i Västra Götaland. De tidigare avtalen och det här aktuella 
samverkansavtalet grundas på Skollagens (2010:800) bestämmelser om att ett 
landsting/region får anordna utbildningar inom naturbruk. VGR har därmed stöd i 
samma lagrum för sin verksamhet som en kommun. Förslaget till det nya 
samverkansavtalet innebär att kommunen uppdrar till VGR att vara skolhuvudman i 
skollagens mening med ansvar för naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan, 
gymnasiesärskolan och kommunal vuxenutbildning. Avtalet avser elever som är 
folkbokförda i kommunen.  

Samverkansavtalet omfattar naturbruksprogram inom gymnasieskola, 
gymnasiesärskola och kommunal vuxenutbildning inom naturbruksområdet.  

Inom gymnasieskolan omfattar avtalet även programinriktat individuellt val, 
yrkesintroduktion samt lärlingsutbildning inom naturbruk.  

Kommunen förbinder sig att till VGR samt till den gemensamma samverkans-
organisationen (SRO) redovisa om man kommer att anordna naturbruksutbildning i 
egen regi eller teckna samverkansavtal om sådan utbildning med annan kommun 
eller landsting/region.  

Parterna vill pröva ovanstående avtalsmodell med ett tidsbegränsat avtal men 
intentionen ska vara ett långsiktigt samarbetsavtal som kan gälla tillsvidare.  

Detta avtal gäller under perioden 1 januari 2019 till och med 31 december 2022.  

En utvärdering av avtalet och samverkansformen ska ske efter två år och parterna 
ska senast 2021-12-31 bestämma om ett nytt tillsvidareavtal ska träffas när detta 
avtal löper ut.  

Om det under avtalstiden fattas beslut på nationell nivå som väsentligt ändrar 
förutsättningarna för detta avtal skall parterna uppta förhandlingar.  

Västkom och SRO har tagit beslut om att godkänna förslaget till avtal och 
rekommendera kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att ställa sig 
bakom avtalet samt att säga upp nuvarande avtal att upphöra från den 1 januari 
2019 som då ersätts av det nya avtalet.  

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Ärendet ska vara slutbehandlat senast 30 april 2018.  

Rekommendation från kommunalförbundet kommer att behandlas på 
arbetsutskottet den 2 mars och direktionen den 22 mars.  

 
Beslutsunderlag 

• Missiv med förslag till samverkansavtal med bilagorna 1-2. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge kultur- och utbildningschefen i uppdrag att utreda konsekvenserna  
av samverkansavtalet och ta fram ett förslag till beslut. 

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde  
den 3 april 2018. 

 
Beslutsgång 

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

Kultur- och utbildningschefen 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 104 Dnr KS 2018/177.297 
 
Kroppefjälls förskola och Åsebro förskola, medel till utökning 
av förskoleplatser och omfördelning av investeringsbudget 
2018 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. bevilja kultur- och utbildningsnämnden 270 tkr till utökning av förskoleplatser 
på Kroppefjälls förskola och Åsebro förskola. 

2. finansiering sker genom en omfördelning av investeringsbudget för 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 

För att bemöta det ökade behovet av barnomsorg i Melleruds kommun har kultur- 
och utbildningsnämnden den 28 februari 2018, § 17, godkänt ett förslag om ökat 
investeringsmedel på 270 tkr för Kroppefjälls förskola och Åsebro förskola. 
Utökningen tillför uppskattningsvis 30 nya förskoleplatser. 
 
Beslutsunderlag 

• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2018-02-28, § 17. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att  

1. bevilja kultur- och utbildningsnämnden 270 tkr till utökning av förskoleplatser 
på Kroppefjälls förskola och Åsebro förskola. 

2. finansiering sker genom en omfördelning av investeringsbudget för 2018. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 105 Dnr KS 2018/153.042 
 
Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund - årsredovisning för 
verksamhetsåret 2017 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen för 
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) samt de enskilda förtroendevalda 
i detta organ ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF), bokslut och årsredovisning för 
verksamhetsåret 2017 har godkänts av direktionen och granskats av revisionen  
som föreslår medlemskommunerna att direktionen beviljas ansvarsfrihet för 2017.  

Förbundet redovisar för år 2017 ett resultat om 887 tkr inklusive sotnings-
verksamheten.   
 
Beslutsunderlag 

• Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) årsredovisning 2017  
med begäran om ansvarsfrihet. 

• Revisionsberättelse med revisionsrapporten Granskning av årsredovisning 2017.  
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun 
beviljar förbundsdirektionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) 
samt de enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2017 års 
verksamhet. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 106 Dnr KS 2018/176.007 
 
Svar på revisionsrapporten Granskning av årsredovisning 
2017 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att vidta åtgärder 
utifrån revisorernas förbättrings- och utvecklingsförslag. 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen pröva om kommunens 
räkenskaper är rättvisande samt bedöma om resultatet i årsbokslutet är förenligt 
med de mål fullmäktige beslutat.  

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Melleruds kommun har Kommunal 
sektor inom PWC granskat kommunens årsredovisning för räkenskapsåret 2017. 

Granskningen har utförts i syfte att pröva om årsbokslutet och årsredovisningen 
har upprättats i enlighet med gällande lagar och att god redovisningssed har följts. 

Revisorerna har lämnat synpunkter och rekommendationer till kommunstyrelsen  
i föreliggande missiv och rapport. 
 
Beslutsunderlag 

• Revisionsrapporten Granskning av årsredovisning 2017. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen i 
uppdrag att vidta åtgärder utifrån revisorernas förbättrings- och utvecklingsförslag. 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

 
 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 107    
 
Arbetsmarknadspolitiska frågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Socialchefen och administrative chefen redovisar aktuella arbetsmarknads- 
politiska frågor: 

• Ekonomiskt bistånd 
Socialchefen redovisar aktuell statistik för ekonomiskt bistånd i kommunen. 
Kommunen anställer många inför sommaren. Tar fram handlingsplaner. 
Samarbete med arbetsmarknadsenheten – sysselsättningsplatser. Fler deltagare 
i Samordningsförbundets aktiviteter. Mål att halvera antalet hushåll som  
får ekonomiskt bistånd. Intensivarbete med 7-8 hushåll. 

• Arbetsmarknadsåtgärder 
Administrative chefen informerar att en förstudie är på gång om  
Frykens Trä för att utreda om verksamheten kan utnyttjas på fler sätt för  
att öka sysselsättning bland arbetslösa. 

• Campus Dalsland 22 mars 2018 i Tingshuset 
Ordföranden informerar om konferensen Campus Dalsland som anordnas av 
Bengtsfors kommun den 22 mars 2018 i Tingshuset i 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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§ 108    
 
Integrations- och arbetsmarknadsfrågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunchefen och administrative chefen informerar om aktuella integrations-  
och arbetsmarknadsfrågor: 

• Statlig ersättning för extratjänster 
Administrative chefen informerar om den ersättning för extratjänster  
som kommer att betalas ut till kommunen och diskussion förs hur dessa medel 
kan användas. Kommunchefen och arbetsmarknadsenhetschefen ska ta fram 
förslag för att få bästa effekt. 

 
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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§ 109 Dnr KS 2016/460.005 
 
Filmning av kommunfullmäktiges sammanträden 2018 
 
Arbetsutskottets beslut  

Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge administrative chefen i uppdrag att redigera förslag till direktiv enligt förd 
diskussion. 

2. redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 3 april 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunfullmäktige beslutade i september 2016 att under år 2017 genomföra en 
utvärderingsperiod med webb-sända sammanträden. På grund av förseningen i 
renoveringen av Tingshuset, samt oklarheter i ekonomi och direktiv runt webb-
sändningarna har inte webb-sändningar inte kunnat genomföras.  

Utifrån det initiativ som tagits av kommunfullmäktige och i syfte att kunna 
genomföra en utvärderingsperiod, läggs nu ett förslag på en sänkt ambitionsnivå 
med direktiv runt filmning av sammanträdena som sedan publiceras i efterhand på 
kommunens hemsida. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse med direktiv m.m. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge administrative chefen i uppdrag att redigera förslag till direktiv enligt förd 
diskussion. 

2. redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 3 april 2018. 
 
Beslutsgång 

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

Administrative chefen  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 110 Dnr KS 2017/619.555 
 
Medborgarförslag om breddning och utjämning av 
sjösättningsrampen i Sunnanå Hamn vid hamnkrogen  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. återremittera ärendet för att ytterligare beredning utifrån förd diskussion.  

2. redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 17 april 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Christian Karlsson, Mellerud, föreslår i ett medborgarförslag den 27 oktober 2017  
att en breddning, utjämning och restaurering görs av sjösättningsrampen i 
Sunnanå vid hamnkrogen. 

Arbetsutskottet beslutade den5 december 2017, § 482, att ge samhälls-
byggnadschefen i uppdrag att utreda medborgarförslaget och lämna förslag till 
svar.  
 
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag. 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens utredning. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

1. återremittera ärendet för att ytterligare beredning utifrån förd diskussion.  

2. redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 17 april 2018. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Fastighetschefen 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 111 Dnr KS 2018/145.332 
 
Projekt Uppdatering lekplatser, startbesked 

 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge enhetschefen för gata/park i uppdrag att starta 
projektet Uppdatering lekplatser och lämna en slutredovisning när projektet är 
slutfört. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Standarden på kommunens allmänna lekplatser behöver höjas vad gäller säkerhet 
och trivsel. Ambitionen är att kommunens lekplatser skall vara inbjudande och hålla 
en hög standard vad gäller både säkerhet och utseende.  

Samhällsbyggnadsförvaltnings enhet gata/park kommer att fortsätta arbetet med 
att avgränsa lekytor med byggtimmer för att skapa en mer avgränsad och 
markerad lekplats i relation till omgivande grönytor. Omgivande ytor kommer att 
kompletteras med jord för att skapa jämnare och mer lättskötta och välkomnande 
grönytor. Några fallskyddsytor kommer att få ny sand. Sandlådor och bänkar 
kommer att skapas så att hela familjen känner sig välkommen. Genomgång, byte 
och uppfräschning av slitna delar kommer också att vara en del i arbetet.  

Projektet kommer att i största möjliga mån genomföras med egen personal med 
hjälp av kommunen kontrakterade leverantörer. 

Finansiering sker inom befintlig driftsbudget. 

Projektet beräknas pågå från den 9 mars till den 31 december 2018. 
 
Beslutsunderlag 

• Projektbeskrivning med kostnadskalkyl. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att ge enhetschefen för 
gata/park i uppdrag att starta projektet Uppdatering lekplatser och lämna en 
slutredovisning när projektet är slutfört. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschefen gata/park 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 112 Dnr KS 2018/142.311 
 
Projekt Asfalt Sahlinsgatan, startbesked  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge enhetschefen för gata/park i uppdrag att starta 
projektet Asfalt Sahlinsgatan och lämna en slutredovisning när projektet är slutfört. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Ny del av Sahlinsgatan har byggts men ännu ej belagts med asfalt. 

Arbeten består av grusjustering/packning utav gator och motveck samt asfaltering 
och kommer att genomföras med hjälp av kommunens kontrakterade leverantörer.  

Projektet finansieras genom utökad ram för kapitalkostnader begärs med 17 tkr 
fr.o.m. 2019. För drift av gatan och belysning begärs 35 tkr i utökad budget fr.o.m. 
2019.  

Projektet beräknas pågå från den 9 mars till den 31 december 2018. 
 
Beslutsunderlag 

• Projektbeskrivning med kostnadskalkyl. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att ge enhetschefen för 
gata/park i uppdrag att starta projektet Asfalt Sahlinsgatan och lämna en 
slutredovisning när projektet är slutfört. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschefen gata/park 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 113 Dnr KS 2018/141.311 
 
Projekt Asfalt och belysning Smedjegatan, startbesked  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge enhetschefen för gata/park i uppdrag att starta 
projektet Asfalt och belysning Smedjegatan och lämna en slutredovisning när 
projektet är slutfört. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Ny infrastruktur i form av en gata har delvis och kommer fortsatt att skapas norr 
om bilbesiktningen. Tomter har sålts till bl.a. Autogruppen och till en ny tankstation 
för gasbilar som redan är igång med sitt markarbete. Fastigheterna behöver ha 
upplysta och asfalterade tillfartsvägar till sina fastigheter. 

Nybyggnation av offentliga belysningsstolpar för att skapa högre trivsel, tryggare 
och ett attraktivare område dels för de fastighetsägare som valt att etablera sig 
här. Samtidigt ökar intresset för eventuellt fler intressenter i framtiden om god 
infrastruktur finns. Gatan behöver också beläggas med asfalt.  

Arbeten består av nybyggnation belysningsstolpar, grusjustering/packning gata 
samt asfaltering och kommer att genomföras med hjälp av kommunens 
kontrakterade leverantörer.  

Projektet finansieras genom utökad ram för kapitalkostnader med 37 tkr begärs 
fr.o.m. 2019. För drift av gatan så behöver vi utökad budget med 35 tkr fr.o.m. 
2019. 

Projektet beräknas pågå från den 9 mars till den 31 december 2018. 
 
Beslutsunderlag 

• Projektbeskrivning med kostnadskalkyl. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att ge enhetschefen för 
gata/park i uppdrag att starta projektet Asfalt och belysning Smedjegatan och 
lämna en slutredovisning när projektet är slutfört. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschefen gata/park 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 114 Dnr KS 2018/140.311 
 
Projekt Asfalt Gerdserud, startbesked  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge enhetschefen för gata/park i uppdrag att starta 
projektet Asfalt Gerdserud och lämna en slutredovisning när projektet är slutfört. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Arbeten med ovidkommande vatten i ledningssystemen pågår och detta medför  
att asfalten tas bort i sin fulla bredd. Detta berör samtliga gator i Gerdserud  
undantaget Björkgatan och Villagatan. 

Återställning av beläggning kommer att ske på gator samt byggnation av ny 
gång/cykelväg på del av Vallmogatan mellan Bäckgatan och Trädgårdsgatan. 
 
Arbeten består av grusjustering/packning utav gator, gång/cykelväg, motveck samt 
asfaltering. Individuell anpassning av asfaltanslutning mot fastigheter kommer att 
behöva göras vilket i sin tur kan medföra att eventuella justeringar av 
plattor/stensättningar blir nödvändiga. Arbeten kommer att genomföras med hjälp 
av kommunens kontrakterade leverantörer.  

Projektets kapitalkostnader finansieras inom befintlig budget. För drift av g/c-väg 
så behöver vi utökad driftsbudget med 10 tkr fr.o.m. 2019. 

Projektet beräknas pågå från den 9 mars till den 31 december 2018. 
 
Beslutsunderlag 

• Projektbeskrivning med kostnadskalkyl. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att ge enhetschefen för 
gata/park i uppdrag att starta projektet Asfalt Gerdserud och lämna en 
slutredovisning när projektet är slutfört. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschefen gata/park 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
 
 
 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 115 Dnr KS 2018/144.056 
 
Projekt Byte redskapsbärare och liten sopmaskin, startbesked  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge enhetschefen för förråd/renhållning i uppdrag  
att starta projektet Byte redskapsbärare och liten sopmaskin och lämna en 
slutredovisning när projektet är slutfört. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har idag redskapsbärare och liten sopmaskin som är från år 2000. 
Maskinerna används dagligen när man klipper gräs, sandar, sopar, plogar m.m. 

För att få bättre komfort, mer miljövänliga maskiner och effektivare verksamhet 
behöver nya maskiner köpas in.  

Upphandling kommer att ske genom avrop på Kommentus maskinavtal.  

Projektet finansieras genom hyran i maskinpoolen.  

Projektet beräknas pågå från den 7 mars till den 30 juli 2018. 
 
Beslutsunderlag 

• Projektbeskrivning med kostnadskalkyl. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att ge enhetschefen för 
förråd/renhållning i uppdrag att starta projektet Byte redskapsbärare och liten 
sopmaskin och lämna en slutredovisning när projektet är slutfört. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschefen förråd/renhållning 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 116 Dnr KS 2018/143.056 
 
Projekt Byte av hjullastare, startbesked  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge enhetschefen för förråd/renhållning i uppdrag att 
starta projektet Byte av hjullastare och lämna en slutredovisning när projektet  
är slutfört. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Hjullastaren som Melleruds kommun har i maskinpoolen är från år 2003 och den 
används dagligen i olika jobb som Melleruds Kommun utför.  

Behov finns att köpa in en ny hjullastare för att kunna använda den till flera 
arbeten, säkrare jobb och få bättre miljö för personalen, bättre miljökrav och bli 
mer effektiv.  

Upphandling kommer att ske genom avrop på Kommentus maskinavtal.  

Projektet finansieras genom hyran i maskinpoolen.  

Projektet beräknas pågå från den 7 mars till den 30 juli 2018. 
 
Beslutsunderlag 

• Projektbeskrivning med kostnadskalkyl. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att ge enhetschefen för 
förråd/renhållning i uppdrag att starta projektet Byte av hjullastare och lämna en 
slutredovisning när projektet är slutfört. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschefen förråd/renhållning 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 117 Dnr KS 2018/160.042 
 
Intern kontrollplan för Kommunstyrelsen 2018 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge kommunchefen och samhällsbyggnadschefen i uppdrag ta fram en åtgärds- 
och prioriteringslista. 

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den  
17 april 2018. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 8 §, reglemente för intern kontroll (KF § 140, 2017-11-22) ska nämnden 
varje år anta en särskild planering för uppföljning av den interna kontrollen. 

Förvaltningen och presidiet har arbetat enligt gällande styrdokument för att ta  
fram underlag till förslag för intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2018. 

Under året ska styrelsen följa upp förvaltningens arbete med den interna 
kontrollplanen enligt §§ 7 och 9. 

Styrelsen har också det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god 
intern kontroll enligt § 2 i reglementet. I detta ligger bland annat att styrelsen ska 
utvärdera kommunens system för intern kontroll samt att informera sig om hur den 
interna kontrollen fungerar i de kommunala företagen och kommunalförbunden 
enligt 11 §. 

Beslutsunderlag 

• Reglemente för intern kontroll, 2017-11-22, KF § 140. 
• Strategi för praktiskt arbete med intern kontroll i Melleruds kommun,  

2017-11-22, KF § 140 
• Förslag till intern kontrollplan för Kommunstyrelsen, 

Kommunstyrelseförvaltningen (delas ut vid sammanträdet) 
• Förslag till intern kontrollplan för Kommunstyrelsen, 

Samhällsbyggnadsförvaltningen (arbetsmaterial endast ledamöter/ersättare) 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge kommunchefen och samhällsbyggnadschefen i uppdrag ta fram en åtgärds- 
och prioriteringslista. 

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den  
17 april 2018. 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsgång 

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

Kommunchefen 
Samhällsbyggnadschefen 
Utredaren 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 118  
 
Redovisning av obesvarade motioner 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och beslutar att beredningen ska 
fortsätta. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, § 29, ska kommunstyrelsen årligen vid 
fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa de motioner som 
inte har beretts färdigt. Enligt kommunallagen 5 kapitlet 33 § bör motion beredas 
så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väckts. Om 
beredningen inte kan avslutas inom denna tid, får fullmäktige avskriva motionen 
från vidare handläggning. 

Följande motioner anmäls som obesvarade: 

Dnr/Inkom Motion Avsändare Status 
KS 2017/138 
2017-03-08 
 
 
 
 
 

Motion om att ansluta 
de vid Karolinerskolan 
närbelägna hyres-
fastigheterna till det 
kommande fjärr-
värmenätet i Dals 
Rostock  

Tony Johansson (MP)  
 
 
 
 
 
 

Utreds av  
samhälls- 
byggnads- 
förvaltningen 

KS 2017/142 
2017-03-13 
 

Motion om det rörliga 
friluftslivet  
 

Roland Björndahl (M)  
 
 

Utreds av  
kommun-
styrelse-
förvaltningen 

KS 2017/157 
2017-03-21 
 

Motion om att inrätta 
lantmäteritjänst i 
Mellerud  

Daniel Jensen (KD) 
 
 

Utreds av  
kommun-
styrelse-
förvaltningen 

KS 2017/158  
2017-03-21 
 
 

Motion om digitala 
ljustavlor vid Melleruds 
infarter  
 

Daniel Jensen (KD) 
 
 
 

Utreds av  
kommun-
styrelse-
förvaltningen 

KS 2017/205  
2017-04-12 
 
 
 
 
 

Motion om att inrätta 
system för mass-
utskick via SMS och 
mail för att öka säker-
heten för våra med-
borgare i kommunen  

Jörgen Eriksson (KIM) 
 
 
 
 
 
 

Svar behand-
lat i KSAU  
2018-03-06 

KS 2017/275  
2017-05-16 
 
 

Motion om att starta 
en fritidsbank i 
Mellerud  
 

Pål Magnussen (V)  
 
 
 

Utreds av  
kommun-
styrelse-
förvaltningen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Dnr/Inkom Motion Avsändare Status 
KS 2017/441  
2017-07-17 
 
 
 
 

Motion för att verka 
för avskaffande av 
"jaktmetoden" med 
utsättning av fåglar i 
syfte att skjuta dem.  
 

Tony Johansson (MP)  
 
 
 
 
 

Utreds av  
kommun-
styrelse-
förvaltningen 

KS 2017/442  
2017-07-17 
 
 

Motion om att Mellerud 
ska vara bäst i väst 
som miljökommun.  
 

Tony Johansson (MP) 
 
 
 

Utreds av  
kommun-
styrelse-
förvaltningen 

KS 2017/464  
2017-08-15 
 
 
 
 
 
 
 

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

Anette Levin (L)  
 
 
 
 
 
 
 
 

Utreds av  
samhälls- 
byggnads- 
förvaltningen 

KS 2017/465  
2017-08-15 
 
 
 

Motion om att uppföra 
en fast scen vid 
parken P D Lundgrens-
gatan/Bergsgatan 
 

Anette Levin (L) 
 
 
 
 

Utreds av  
kommun-
styrelse-
förvaltningen 

KS 2017/684 
2017-11-29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motion om att 
kommunen utesluter 
eller kraftigt begränsar 
läsk och sötsaker i det 
sortimentet som säljs 
vid kommunens an-
läggningar (Råda-
hallen, Dahlstiernska 
gymnasiet, Stinsen 
och Rådaskolan) 
 

Ulf Rexefjord (SD) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utreds av  
kommun-
styrelse-
förvaltningen 

2017/733 
2017-12-20 
 
 
 

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

Roland Björndahl (M) 
 
 
 
 

Utreds av  
kommun-
chefen 

KS 2018/47 
2018-01-25 
 

Motion om att bygga 
ut Sparbanksalongen 
på Kulturbruket på Dal 

Daniel Jensen (KD) 
 
 

Utreds av  
kommun-
styrelse-
förvaltningen 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Dnr/Inkom Motion Avsändare Status 

KS 2018/125 
2018-02-20 
 

Motion om plan för 
utvecklingen av lek- 
och aktivitetsplatser 

Daniel Jensen (KD) 
 
 

Utreds av  
samhälls- 
byggnads- 
förvaltningen 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och 
beslutar att beredningen ska fortsätta. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-20 24
  
 
 
 
 
 

§ 119  
 
Redovisning av obesvarade medborgarförslag 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktiges ordförande tillsammans med kommunchef kan, utan föregående 
beredning, överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. I 
de fall ärendet är principiellt eller av större vikt för kommunen får beslutanderätt 
inte överlåtas (se KL 3 kap § 9) Om beslutanderätten överlåts ska förslagsställaren 
underrättas om vilken nämnd som kommer att handlägga ärendet.  

Medborgarförslag ska beredas så att beslut kan fattas inom ett år från det förslaget 
väcktes.  

Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa de medborgarförslag som 
kommunstyrelsen och nämnderna inte har berett färdigt. Redovisningen ska göras 
på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 

Följande medborgarförslag anmäls som obesvarade: 

Dnr/Inkom Medborgarförslag Avsändare Status 

KS 2017/327 
2017-06-08 

Medborgarförslag om 
lekplats i Dals Rostocks 
tätort tillgängligt för 
allmänheten dagtid 

Paula Jacobsson 
Dals Rostock 

Utreds av  
samhälls- 
byggnads- 
förvaltningen 

KS 2017/619 
2017-11-07 

 

 

Medborgarförslag om 
breddning och utjämning 
av sjösättningsrampen i 
Sunnanå Hamn vid 
hamnkrogen  

Christian Karlsson 
Mellerud 

Behandlas av  
KSAU 2018-
03-20 

KS 2017/636 
2017-11-10 

 

Medborgarförslag om att 
en cykelbana byggs från 
Mellerud till Håverud  
 

Ulf Claesson 
Åsensbruk 

Utreds av  
samhälls- 
byggnads- 
förvaltningen 

KS 2017/646 
2017-11-15 

Medborgarförslag om att 
som Melleruds kommun 
startar "metoo" för att 
förhindra trakasserier  

Anders Ljungqvist 
Dals Rostock 
 

Utreds av  
HR-chefen 

KS 2017/691 
2017-12-04 

Medborgarförslag om 
förbud av raketer och 
smällare  
 

Annika Knudsen 
Mellerud 
 

Utreds av  
samhälls- 
byggnads- 
förvaltningen 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Dnr/Inkom Medborgarförslag Avsändare Status 

KS 2018/154 
2018-03-07 

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

Merja Voimäki 
Mellerud 

Överlämnad 
till social-
nämnden 

KS 2018/170 
2018-03-09 

Medborgarförslag om 
hundrastgård i Mellerud  
 
 

Maria Ihrén 
Håverud 

Utreds av  
samhälls- 
byggnads- 
förvaltningen 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 120  
 
Redovisning av besvarade medborgarförslag 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktiges ordförande tillsammans med kommunchef kan, utan föregående 
beredning, överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet.  
I de fall ärendet är principiellt eller av större vikt för kommunen får beslutanderätt 
inte överlåtas (se KL 3 kap § 9) Om beslutanderätten överlåts ska förslagsställaren 
underrättas om vilken nämnd som kommer att handlägga ärendet.  

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

Medborgarförslag Inkom Beslut 
KS 2016/576 

Medborgarförslag om farthindrande 
passage på Österrådagatan i 
Mellerud  

2016-12-06 
Kommunstyrelsen beslutade 
den 11 oktober 2017 att anse  
medborgarförslaget besvarat. 

KS 2017/587 

Medborgarförslag om att tända 
gatubelysning från Kyrkogatan till 
Holms kyrka  

2017-10-13 

Kommunstyrelsen beslutade 
den 7 februari 2018 att anse  
medborgarförslaget besvarat. 

KS 2017/659 

Medborgarförslag att tända upp 
belysningen från Edsvägen till 
Håverud vid Akvedukten  

2017-11-22 

Kommunstyrelsen beslutade 
den 7 februari 2018 att anse  
medborgarförslaget besvarat. 

KS 2017/746 

Medborgarförslag om att befintlig 
gatubelysning från Kanalvägen över 
Håverudsbron startas upp igen  

2017-12-29 

Kommunstyrelsen beslutade 
den 7 februari 2018 att anse  
medborgarförslaget besvarat. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 121 Dnr KS 2018/173.804 
 
Höjning av kommunalt anslag till studieförbunden i  
Melleruds kommun från 2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen bifaller föreslagen höjning av kommunalt anslag till studie-
förbunden i Melleruds kommun. Det nya kommunala anslaget ska gälla från  
och med 2019.     
 
Sammanfattning av ärendet 

Studieförbunden har en lång tradition av att arbeta med folkbildning i Melleruds 
kommun och är en mycket uppskattad samarbetspartner i kommunens 
sammantagna arbete mot okunskap och utanförskap.   

De senaste åren har dock studieförbunden haft det svårt att tillmötesgå det ökade 
behovet på integrationsfrämjande insatser på grund av bristande resurser. Detta är 
mycket oroande eftersom studieförbundens verksamhet är en vital del av 
integrationsarbetet som sker i Melleruds kommun. 

Det finns ett flertal goda skäl för en höjning av det kommunala anslaget till 
studieförbunden. Det främsta skälet är att kommunen får väldigt mycket nytta för 
en relativt liten insats. Uppväxlingen är ett bra exempel, men även den totala 
nyttan av den faktiska folkbildningen som sker inom Melleruds kommun. Ett annat 
skäl är den signalpolitik som kommunen sänder till våra medborgare - att det är 
viktigt med folkbildning. 

Om Melleruds kommun ökar det kommunala anslaget till 28 kr per invånare, vilket 
motsvarar det genomsnittliga kommunala anslaget i Västra Götaland, skulle det nya 
anslaget motsvara 260 000 kr (28 kr x 9 350 invånare).   
 
Beslutsunderlag 

• Kommunbidrag till studieförbund 2016–2017 
• Utveckling av kommunbidraget i Västra Götaland 2008–2017. 
• 2018 års rekommendationer för beräkning av studieförbundens kommunala 

anlag. 
• ABF:s svar till Melleruds kommun.   
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen bifaller föreslagen höjning av 
kommunalt anslag till studieförbunden i Melleruds kommun. Det nya kommunala 
anslaget ska gälla från och med 2019. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 122 Dnr KS 2018/146.805 
 
Ansökan om drift- och hyresbidrag till Mellerud Calcio Club 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge verksamhetsutvecklaren i uppdrag att fortsätta beredningen av ärendet. 

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den  
17 april 2018. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Mellerud Calcio Club har den 26 februari 2018 ansökt om drift- och hyresbidrag  
om 4 000 kronor till årshyra av träningshall.  
 
Beslutsunderlag 

Ansökan om drift- och hyresbidrag. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge verksamhetsutvecklaren i uppdrag att fortsätta beredningen av ärendet. 

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den  
17 april 2018. 

 
Beslutsgång 

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

Verksamhetsutvecklaren 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 123 Dnr KS 2018/174.010 
 
Redovisning av befolkningsprognos 2018-2027 för  
Melleruds kommun 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Under 2017 ökade folkmängden i Melleruds kommun med 54 personer, från  
9 323 till 9 377 invånare. Orsaken till den ökade befolkningen var ett flyttnetto  
på 49 personer och ett födelsenetto på - 15 personer. 

Under året flyttade 761 personer till Mellerud, vilket var färre än 2016. Antalet 
personer som flyttade från kommunen ökade med 7 personer jämfört med året 
innan, från 705 till 712. Flyttnettot (antalet inflyttade minus utflyttade) under  
2017 var således 49 personer. 

Det föddes 117 barn under 2017, 21 fler än 2016. Antalet personer som avled var 
132 vilket är 2 fler än året innan. Sammantaget ger detta ett födelsenetto (antalet 
födda minus döda) under året på - 15 personer. 

Under prognosperioden 2017 - 2027 kommer folkmängden i Melleruds kommun  
att minska med 116 invånare, från 9 377 till 9 261 personer. 

Flyttnettot förväntas bli i genomsnitt 15 personer per år och födelsenettot -26 
personer per år. Totalt ger detta en förändring med -11 personer per år. 

Antalet inflyttade beräknas bli i genomsnitt 585 personer per år medan antalet 
utflyttade skattas till 570 personer. Detta ger ett årligt flyttnetto på 15 personer  
för varje år under prognosperioden. 

Antalet barn som föds förväntas vara 96 per år i genomsnitt under prognosperioden 
medan antalet avlidna skattas till 122 personer. Detta medför en befolknings-
förändring med -26 personer per år. 
 
Beslutsunderlag 

• Befolkningsprognos 2018-2027 för Melleruds kommun. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att godkänna redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 124    
 
Personalfrågor  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

HR-chefen informerar om aktuella personalfrågor: 

• Melleruds kommun är ny medlem i Alaforsstiftelsen som arbetar med att 
rehabilitera människor som har problem med alkohol eller droger.  

• WinLAS anställningsbeslut. 

• Kommunen har köpt in rehabverktyget Adato för att stötta cheferna i 
rehabiliteringsarbete. 

• Systematiskt arbetsmiljöarbete i Stratsys – Utbildning i arbetsmiljö för chef  
och politiker. Utbildningen kommer att genomföras för politiker efter valet. 

• Semesterdagsväxling för att bli en mer attraktiv arbetsgivare.  

• Hjärt- och lungräddningsutbildning – Behov finns utifrån resultat av  
skyddsrond kommunhuset.  

• Uppdrag i samband med Hjärt- och lungräddningsutbildning – se över antalet 
kommunala hjärtstartare och var de finns någonstans.  

• Heltidsprojektet – projektledare anställd från 1 april 2018.  

• Översyn av politiska styrdokument – start med arbetsmiljöpolicyn.  

• Sjukfrånvaron sjunker. 2017 jfr 2016 från 7,5 % till 6,8 %.  

• Rekrytering socialchef pågår. 

• Förslag om dubbelt natt-OB för sjuksköterskor. 
 
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    
 
Kultur- och fritidsfrågor  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och fritidsutvecklaren redogör för aktuella kultur- och fritidsfrågor: 

• Vänerveckan 2018 
Ordföranden informerar om att Melleruds kommun har erbjudit sig att vara 
invigningskommun för Vänerveckan 25 augusti – 2 september 2018. 

• Konserter i Dalsland Center 
Kultur- och fritidsutvecklaren berättar att alla konserttillfällen i sommar är 
fullbokade. En väntelista har upprättats för artister/band som inte fått plats. 

• Dalslandslitteraturens dag 
Kultur- och fritidsutvecklaren informerar om att inbjudan till Dalslands-
litteraturens dag 30 juni 2018 kommer att gå ut denna veckan. 

• Biobesök 
Kultur- och fritidsutvecklaren redovisar aktuell besöksstatistik på kommunens 
biografer. Vidare informerar kultur- och fritidsutvecklaren om framtidens krav  
på bioutrustning. 

• Kanalyran 2018 
Daniel Jensen (KD) frågar om planerade barnaktiviteter vid årets Kanalyra. 
Kultur- och fritidsutvecklaren informerar om tidsprogrammet. 

• Mellerudsmässan 2018 
Kultur- och fritidsutvecklaren informerar om att planeringen av årets 
Mellerudsmässa 20-21 oktober 2018 är igång. 

 
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 2018/151.318 
 
Regler för kommunal bidragsgivning till enskilda vägar inom 
Melleruds kommun, utredningsuppdrag 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att  

1. ta fram förslag till uppdaterade regler för kommunal bidragsgivning till enskilda 
vägar inom Melleruds kommun med en beskrivning av dess konsekvenser. 

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den  
25 september 2018.  

 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 21 februari 2018, § 14, att ge kommunstyrelsen 
i uppdrag att ta fram förslag till uppdaterade regler för kommunal bidragsgivning till 
enskilda vägar inom Melleruds kommun. Förslaget ska innehålla en beskrivning av 
dess konsekvenser. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunfullmäktiges beslut 2018-02-21, § 14. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i 
uppdrag att  

1. ta fram förslag till uppdaterade regler för kommunal bidragsgivning till enskilda 
vägar inom Melleruds kommun med en beskrivning av dess konsekvenser. 

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den  
25 september 2018.  

 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 127    
 
Rapporter 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen rapporterar från samman- 
träden m.m: 

• Dalslands kanal 
Ordförande rapporterade från ägarmöte den 16 mars om framtidsplaner för  
Dalslands kanal och rekrytering av nya VD m.m. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 128    
 
Näringslivs- och marknadsföringsfrågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Näringslivs- och marknadsföringsansvarig redogör för aktuella frågor: 

• Löpande näringslivsaktiviteter 
Löpande företagsbesök i kommunen - 44 utförda. 
Industrigruppen: Studiebesök ÅK 5 och 6 ifrån Nordalsskolan i mars. 
Köpmannaföreningen: Driver projekt med skyltning. 
Näringslivsrådet: Fokus på arbetsmarknadsfrågor. Har haft riktat möte  
i februari 2018. 
MellerudsNavet: Föreläsning genomförd – 100 deltagare. Årsmöte 14/3. 
Fyrbodal kommunalförbund. 
Position Väst: Node Pole samarbetet. 
VG region vill anordna Unga landsbygdsdagen i Mellerud. 
Förbättrad skyltning mot centrum samt uppdatering av sex infoskyltar.  
Koordinering av exploatering av mark samt etableringsärenden. 
Kanalyran 2018. 
Ny översiktsplan. 
Ny näringslivsstrategi avvaktar vi med till hösten. 
Inventering av kompetensutvecklingsbehov av eDIT: GDPR utbildning i april. 
Genomgång av Företagsklimat 29/5 – Enkätresultat + utveckling sedan 2014. 
Startat planering för Mellerudsmässan 20-21 oktober. 

• Etableringsärenden 
Håfab inkluderad som en site i Node Poles internationella databas. 
Förfrågningar på Östra E45:an norr om skolans parkering. 

• Marknadsföring 
Uppdrag om profilprogram.  
Emigreringsmässa i Holland 10-11 februari. Fem familjer på besök planerat 
under sommaren. 
Planering för bomässa i Vänersborg i 27-29 april 2018. 
Enkät till permanenta båtplatsgäster i Sunnanå Hamn utförd – 151 svar av  
317 utskick (ca 48%). Projektet fortskrider. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 129    
 
Företagsbesök  
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens arbetsutskott besöker AS Cars i Melleruds kommun för att 
informera sig om företaget verksamhet och framtidsplaner. 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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