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§ 293 Dnr KS 2018/425.433 
 
Svar på remissen Förslag till reviderad strategi för formellt 
skydd av skog i Västra Götaland 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun överlämnar remissvar över  
Förslag till reviderad strategi för formellt skydd av skog i Västra Götaland enligt 
föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen har upprättat ett förslag till ny strategi för  
skydd av skog i Västra Götalands län med anledning av att den nationella strategin 
reviderats. Den nya strategin innebär en något förändrad arealfördelning samt har 
ett tydligare fokus på värdekärnor, skydd av ädellövskogar, tätortsnära skogar 
samt skogar på nyckelbiotopsrika enheter.  

Yttrandet ska vara länsstyrelsen tillhanda senast 14 september 2018.  
 
Beslutsunderlag 

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

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun 
överlämnar remissvar över Förslag till reviderad strategi för formellt skydd av  
skog i Västra Götaland enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 294 Dnr KS 2018/513.106 
 
Deltagande i nätverk för att utveckla system, strategier och 
modeller för samverkan med civilsamhället 2018-2022 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att Melleruds kommun deltar i Sveriges Kommuner och 
Landstings (SKL) nätverk för att utveckla system, strategier och modeller för 
samverkan med civilsamhället 2018-2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) inbjuder till ett nytt nationellt nätverk för 
att stärka och utveckla kommunens, landstingets eller regionens samverkan med 
civilsamhället. Nätverket är hela tiden öppet för nya deltagare och det kommer att 
pågå i fyra år, från hösten 2018 och fram till och med våren 2022.  

Nätverket syftar till att stödja utveckling av: 

• Samverkan med civilsamhället med utgångspunkt i lokala  
och regionala behov och Agenda 2030. 

• Lokala och regionala strategier och modeller för samverkan. 

• Styr- och ledningssystem för samverkan. 

Nätverket tar utgångspunkt i SKLs kartläggningar och studier, relevant forskning, 
omvärldsspaningar, erfarenheter och insikter i samverkansarbetet lokalt och 
regionalt. En förutsättning för deltagande är att kommunen, landstinget/regionen 
fattar ett styrelsebeslut om att vara med.   
 
Beslutsunderlag 

• Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) inbjudan. 
 
Beslutet skickas till  

Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) 
Kommunchefen 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 295  
 
Rapporter 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

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

• KOMMEK 2018 
Kommunchefen lämnar en rapport från KOMMEK-mässan i Malmö den  
22-23 augusti 2018. 

 
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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§ 296  
 
Aktuella frågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Dick Harrissons bok Dalslands historia 
Ordförande kommer att delta vid boksläppet i Åmål den 30 augusti 2018.. 

• Dalslands kanal 150 år 
Ordförande informerar om jubileumshelgen 31 augusti – 1 september 2018  
och kronprinsessans besök. 

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

 
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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§ 297 Dnr KS 2017/472.861 
 
Kanalyran 2018, uppföljning 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och fritidsutvecklaren lämnar en rapport/uppföljning av årets Kanalyran 
som genomfördes 6-8 juli 2018 i Mellerud och Håverud. Det blev publikrekord  
med ett späckat program och positivt gensvar från deltagare och besökare. 
 
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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§ 298  
 
Mellerudsmässan 2018 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen och ger kultur- och fritidsutvecklaren  
i uppdrag att återkomma med en kostnadskalkyl för arrangemanget. Redovisning 
ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 25 september 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Årets Mellerudsmässa, som är ett samarbete mellan kommunen och Melleruds-
Navet, äger rum i Rådahallen 20-21 oktober 2018. Målet är att visa upp Melleruds 
kommun i sin helhet – näringsliv, kommunens verksamheter, organisationer, 
föreningsliv och kulturliv. 

Rådahallens A-hall reserveras för företag och organisationer med anknytning till 
näringslivet. Där finns också den sedvanliga scenen. I den nya bollhallen kommer 
kommunens verksamheter, föreningarna och kulturlivet att ges möjlighet att visa 
upp sig.  

Kultur- och fritidsutvecklaren lämnar en aktuell rapport om planeringen och ger 
exempel på olika utställare/seminarier och lyfter frågan om finansiering av 
evenemanget. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner redovisningen och ger  
kultur- och fritidsutvecklaren i uppdrag att återkomma med en kostnadskalkyl. 
Redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 25 september 2018. 
 
Beslutsgång 

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

Kultur- och fritidsutvecklaren  
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 299  
 
Kultur- och fritidsfrågor  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

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

• Konserter i Dalslands Center 
Kultur- och fritidsutvecklaren rapporterar om att arrangemanget i Dalslands 
Center genomförts för 9:e året i rad med 25 konserter med i genomsnitt  
30 besökare. 

• Dalslands Kanal 150 år 
Kultur- och fritidsutvecklaren rapporterar om programmet som kommunen 
ansvarar för under jubileumshelgen 31 augusti – 1 september 2018.  

 
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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§ 300 Dnr KS 2018/503.003 
 
Upphandlingsreglemente för Melleruds kommun 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. anta Upphandlingsreglemente för Melleruds kommun enligt föreliggande förslag.  

2. upphäva tidigare Inköpspolicy för Melleruds kommun, antagen av 
kommunfullmäktige den 22 oktober 2014, § 76. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Av olika skäl har det funnits behov av att uppdatera kommunens inköpspolicy 
antagen 2014.  

Kommunens nya styrprinciper reglerar att policys ska antas av nämnd/styrelse. Ett 
reglemente gäller hela kommunförvaltningen och antas av kommunfullmäktige.  

Förslaget till upphandlingsreglemente innehåller utöver att upphandlingar ska 
utföras i enlighet med gällande lagstiftning: 

• att miljöhänsyn ska tas genom att miljöpåverkan vägs in i utvärderingen. 

• att Melleruds kommun så långt det är möjligt ska kräva arbetsvillkor 
motsvarande centrala kollektivavtal. 

• att det ges möjlighet att positivt värdera en leverantörs sociala ansvarstagande. 

• att behovet av krisberedskap beaktas vid upphandling av samhällsviktig 
verksamhet. 

Upphandlingsreglementet har tagits fram i samverkan med Dalslandskommunerna. 

Ekonomienheten kommer att ta fram en lathund för upphandlingsformerna direkt- 
och förenklad upphandling. 
 
Beslutsunderlag 

• Nuvarande Inköpspolicy för Melleruds kommun. 
• Förslag till Upphandlingsreglemente för Melleruds kommun. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att  

1. anta Upphandlingsreglemente för Melleruds kommun enligt föreliggande förslag  

2. upphäva tidigare Inköpspolicy för Melleruds kommun, antagen av 
kommunfullmäktige den 22 oktober 2014, § 76. 

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 301 Dnr KS 2018/251.041 
 
Nämndmål för kommunstyrelsen 2019 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen och tar upp ärendet vid arbets- 
utskottets sammanträde den 25 september 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt styrprinciperna ska nämnderna redovisa sina nämndmål för 2019 på 
kommunfullmäktige i november.  

Den 2 oktober 2018 har partigrupperna gemensam budgetdialog och tanken  
med detta möte är att se om finansieringsförutsättningarna förändrats så  
att det påverkar ramfördelningen samt att ta ställning till om nämndernas 
verksamhetsmål innebär behov av förändrad/omdisponerad fördelning av  
ramar. För att partigrupperna ska kunna ta ställning till detta behöver  
nämndernas mål vara framtagna. 

För kommunstyrelsen del så behöver målen beslutas den 10 oktober 2018,  
vilket är närmast föregående möte innan budgetdialogen. 

Kommunchefen, tillsammans med samhällsbyggnadschefen, ekonomichefen och 
verksamhetsutvecklaren, lämnar en redovisning av nuvarande mål och förslag 
till mål för 2019 med kommentarer från de politiska arbetsgrupperna. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner redovisningen och tar  
upp ärendet vid arbetsutskottets sammanträde den 25 september 2018. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 302 Dnr KS 2017/646.026 
 
Svar på medborgarförslag om att Melleruds kommun  
startar ”metoo” för att förhindra trakasserier 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslag från Anders Ljungqvist 
avseende att starta ”metoo”-kampanj. Detta till förmån för fortsatt arbete internt  
i kommunen med att förnya och förtydliga kommunens styrdokument i frågan i 
enlighet med tidigare fattat beslut om översyn och uppdatering av föreskrifter, 
planer, policys, riktlinjer och strategier inom personaladministrativa området. 

Sammanfattning av ärendet 
Det har i november 2017 inkommit ett medborgarförslag från Anders Ljungqvist 
som bygger på att Melleruds kommun bör starta en ”metoo”-kampanj, för att som 
arbetsgivare tillsammans med Sveriges Kommuner och landsting (SKL) arbeta med 
att förhindra trakasserier i arbetet, vilket skulle kunna leda vidare till en ”metoo” 
certifiering för landets kommuner bl.a. Dnr: KS 2017/646. 

Det finns idag inga kommuner i Sverige som kampanjar i #metoo-rörelsen, inte 
heller Sveriges kommuner och landsting (SKL) gör detta. Däremot arbetar landets 
kommuner och SKL på olika sätt med att motverka arbetsmiljöproblem såsom 
sexuella trakasserier. Detta är också något Melleruds kommun behöver arbeta 
vidare med. Inte bara i frågan om sexuella trakasserier utan kring ämnet 
diskriminering och trakasserier som sådant.  

Sverige har en stark lagstiftning mot diskriminering och trakasserier, 
Diskrimineringslag (2008:567). I mars 2016 började dessutom Arbetsmiljöverkets 
föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) att gälla som ett 
komplement till föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1).  

Båda dessa föreskrifter tar upp arbetet med att förebygga och förhindra 
diskriminering och trakasserier. Det arbete Melleruds kommun i första hand 
behöver lägga vikt vid är att förtydliga våra interna planer, rutiner m.m. samt 
arbeta aktivt med information och upplysning i ämnet så att våra medarbetare kan 
garanteras en god arbetsmiljö och känner sig trygga med att kunna föra fram all 
typ av ev. diskriminering i vår verksamhet utan att känna att det kan ge negativa 
konsekvenser.  
 
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag. 
• Kommunstyrelseförvaltningens förslag till svar på medborgarförslag med bilagor. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslag 
från Anders Ljungqvist avseende att starta ”metoo”-kampanj. Detta till förmån för 
fortsatt arbete internt i kommunen med att förnya och förtydliga kommunens 
styrdokument i frågan i enlighet med tidigare fattat beslut om översyn och 
uppdatering av föreskrifter, planer, policys, riktlinjer och strategier inom 
personaladministrativa området. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 303 Dnr KS 2018/502.003 
 
Revidering av reglemente för kommunal uppvaktning i 
Melleruds kommun 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge HR-chefen i uppdrag att revidera förslag till reglemente för kommunal 
uppvaktning i Melleruds kommun enligt förd diskussion.  

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

 
Sammanfattning av ärendet 

Melleruds kommun har noterat i sina stadgar, rörande erhållande av minnesgåva 
för 25 års anställningstid, att minnesgåvans karaktär ska vara en valfri gåva från 
en i kommunen lokal verksamhetsidkare. Mot bakgrund av att det kan upplevas 
svårt att lokalt täcka in våra medarbetares skiftande önskningar om val av 
minnesgåva föreslås att denna del i regelverket för kommunal uppvaktning utökas 
till att också medge möjligheten att istället erhålla presentkort från någon av ett 
antal olika fastställda aktörer med brett utbud av varor och tjänster.   

Beslutsunderlag 

• Nuvarande Reglemente för kommunal uppvaktning. 
• Förslag till reviderat Reglemente för kommunal uppvaktning. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge HR-chefen i uppdrag att revidera förslag till reglemente för kommunal 
uppvaktning i Melleruds kommun enligt förd diskussion.  

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

 
Beslutsgång 

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

HR-chefen 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 304  
 
Personalfrågor  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

HR-chefen informerar om aktuella personalfrågor: 

• Flyttbonus 
HR-chefen informerar om förslag på flyttbonus till vissa personalgrupper i 
bristgrupper som flyttar till kommunen och tar jobb inom kommunen. 

• Dubbelt natt-OB 
HR-chefen rapporterar kort om hur satsningen på dubbelt natt-OB hittills  
fallit ut. 

• Sommarvikarier 
HR-chefen informerar om förslag på hur kommunen kan locka semestervikarier 
att bo och sommarjobba i kommunen. 

• Information om bemanning 
Frågor ställs kring information till anställda om planer för bemanning på nya 
särskilda boendet på Ängenäs. HR-chefen tar upp detta med sektorchefen för 
vård- och omsorg. 

• Heltidsprojektet 
HR-chefen tar upp frågor kring den planerade bemanningsenheten. 

• Samordning mellan kommunen och AB Melleruds Bostäder 
HR-chefen informerar om att en konsekvensanalys tas fram med personalen. 

• Ändrat ansvar för personal (HUV) 
Förhandling har genomförts om viss personal (HUV) som går över från Dalslands 
miljö- och energikontor till Innovatum. 

• Lönerevision 2018 
Båda lärarfacken kommer snart att presentera lönekrav för 2018. 

 
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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§ 305 Dnr KS 2018/340.018  
 
Rapport från samverkansträff om Socioekonomiska eftersatta 
kommuner 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunchefen rapporterar från en samverkansträff som arrangerats av Vingåkers 
kommun för de 30 kommuner som regeringen identifierat som ”socioekonomiskt 
eftersatt kommun”, och som ska kunna få det nyinsatta stödet för dessa. 
 
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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 Sammanträdesdatum         sida  
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§ 306  
 
Studiebesök nya sporthallen 
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens arbetsutskott besöker och förevisas den nybyggda sporthallen  
i anslutning till Rådahallen i Mellerud. 
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§ 307  
 
Företagsbesök  
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens arbetsutskott besöker Rådahallens gym i Mellerud  
för att informera sig om företagets verksamhet och framtidsplaner. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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