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 Utdragsbestyrkande 
 

Tid och plats Tisdagen den 22 februari 2022, klockan 08.30 – 12.00, 13.00 – 16.15 
Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud och Karolinen 

 
Beslutande  
Ledamöter Morgan E Andersson (C) 

Eva Pärsson (M) 
Daniel Jensen  (KD 
Ulf Rexefjord (SD) 

 
 
Tjänstgörande ersättare Thomas Hagman (S) för Michael Melby (S) § 48-55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utses att justera  
Justerare Daniel Jensen (KD) 
Ersättare Thomas Hagman (S) 
 
Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 23 februari 2022, klockan 08.00 

 
Justerade paragrafer  § 48 - 56 
 
Underskrifter Sekreterare ..............................................................................................  
  Ingrid Engqvist 

 Ordförande .............................................................................................................................................. 
  Morgan E Andersson  
 Justerande .............................................................................................................................................. 
 Daniel Jensen 
 
 ANSLAG/BEVIS   

Protokollet är justerat.  Justeringen har tillkännagivits genom anslag på  
Melleruds kommuns digitala anslagstavla – www.mellerud.se  

 
Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
Sammanträdesdatum 2022-02-22 

 
Datum då anslaget sätts upp 2022-02-23  
  
Datum då anslaget tas ned 2022-03-17  
  
Förvaringsplats för protokollet Melleruds kommun, Kommunkansliet, Storgatan 13, 464 31 Mellerud 
 
Underskrift ........................................................................................................ 
 Ingrid Engqvist 

http://www.mellerud.se/
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Övriga närvarande 
Tjänstepersoner Karl-Olof Petersson, kommunchef    

Ingrid Engqvist, chefssekreterare 
Dovile Bartuseviciute, samhällsvägledare § 48 
Anders Pettersson, kultur- och utbildningschef § 49 
Ulrika Granat, HR-chef  § 50 
Magnus Olsson, samhällsbyggnadschef § 51-52 
Erik Josefsson, VD AB Melleruds Bostäder § 51-52 
Jenni Hagman, näringslivsutvecklare § 53 
 
 

Övriga Eva Petrén, projektledare Hållbar Platsutveckling Dals Rostock § 51 
Magnus Olsson, VD Dalslands Sparbank § 56 
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§ 50  Personalfrågor  6 
§ 51  Hållbar platsutveckling Kroppefjäll/Dals Rostock - lägesrapport 7 

§ 52  Studiebesök/information om utveckling av verksamheten vid Karolinen, Dals Rostock 8 
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§ 48 Dnr KS 2021/490 
 
Ansökan om drift- och hyresbidrag för föreningen Support Group 
Mellerud 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen avslår ansökan om stöd till föreningslokal för föreningen Support Group 
Mellerud. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Support Group Mellerud har ansökt om drift- och hyresbidrag för föreningslokalen på 
Backegatan 13 C med nettokostnader på 28 104 kronor. 

Support Group Mellerud är en ideell förening som hyr en lokal på Backegatan 13 C. Årshyran  
är 22 104 kronor utan el. Elen uppgår 6 000 kronor per år. Föreningens redovisade inkomster 
för verksamhetsår 2020 ligger på 3 855 kronor, för inbetalda medlemsavgifter. 
I regler för föreningsstöd inom kommunstyrelsens område framgår kriterier och krav för 
bidraget. De kommunala bidragen är just bidrag, avsedda att endast täcka en del av 
föreningarnas kostnader för lokaler och verksamhet. En förening kan få ett bidrag till hyra 
alternativ drift av egna lokaler där det kontinuerligt bedrivs verksamhet för barn och ungdomar.  

Inom ramen för nuvarande bidragssystem och -ram ryms inte denna ansökan då budgeten 
redan är intecknad för drift- och hyresbidrag år 2022. 

Beslutsunderlag 
• Ansökan om driftbidrag till Support Group Mellerud. 
• Hyresavtal. 
• Hyresavi. 
• Faktura från Vattenfall. 
• Föreningens stadgar. 
• Verksamhetsplan 2021. 
• Revisionsberättelse 2020. 
• Genomförda transaktioner till/från föreningens konto. 
• Årsmötesprotokoll. 
• Balansrapport, Resultatrapport. 
• Regler för driftbidrag till bygdegårdar och allmänna samlingslokaler  

i Melleruds kommun (f.d. drift- och hyresbidrag) 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen avslår ansökan om stöd till 
föreningslokal för föreningen Support Group Mellerud. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 49 Dnr KS 2022/43 
 
Svar på remiss – Samverkansavtal för naturbruksutbildningar 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att ta upp ärendet till ny behandling vid arbetsutskottets sammanträde  
den 8 mars 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Sedan 1999 finns ett samverkansavtal för naturbruksutbildningar mellan Västra 
Götalandsregionen (VGR) och länets alla 49 kommuner. Avtalet har sitt ursprung i den 
ansvarsfördelning på utbildningsområdet som skedde vid regionbildningen och den 
skatteväxling som gjordes då. Samverkansavtalet har förnyats med jämna mellanrum och nu 
gällande samverkansavtal gäller under perioden 1 januari 2019 till 31 december 2022.  

Västkom och VGR har tillsammans tagit fram ett förslag på nytt samverkansavtal för 
naturbruksutbildningar att gälla från den 1 januari 2023. 

Det nya förslaget innebär i korthet att 

• Avtalet fortsätter att vara tidsbegränsat och ska gälla från 1 januari 2023 till den 31 
december 2026. 

• Avtalstexten ska vara lättare att förstå och är samlad i ett dokument. 

• Roller och ansvar ska vara tydligare beskrivna. 

Melleruds kommun hade gärna i avtalet sett någon form av ekonomisk kompensation för den 
uteblivna subventionen när elever väljer naturbruksprogram som bedrivs som friskola (inom 
regionen).  

Trots att detta saknas väljer ändå Melleruds kommun att ställa sig bakom avtalet, då 
kommunen anser det angeläget att säkra och utveckla kompetensförsörjningen till en för 
Västsverige viktig näring.  
Melleruds kommun ser det som angeläget att finansieringsprinciperna tidigt i den kommande 
avtalsperioden får en grundlig genomlysning. Inte minst gäller detta subventionen av sådan 
naturbruksutbildning som bedrivs utanför länet. 
 
Beslutsunderlag 

• Remiss – samverkansavtal för naturbruksutbildningar Regionstyrelsen/ 
Västra Götalandsregionen 

• Kultur- och utbildningsförvaltningens/presidiets tjänsteskrivelse med förslag till yttrande 
• Förslag till yttrande. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att ta upp ärendet till ny 
behandling vid arbetsutskottets sammanträde  
den 8 mars 2022. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 50    
 
Personalfrågor  
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
HR-chefen informerar om aktuella personalfrågor: 

• Arbetsmiljöverket 
Melleruds kommun ska senast den 4 juni 2022 svara på Arbetsmiljöverkets inspektion  
den 1 juni 2021. HR-chefen redogör för de brister/påpekanden som Arbetsmiljöverket gjort 
och förslag på vad kommunen som arbetsgivare kan göra för att uppfylla kraven. 

• Personalförsörjningsplan 
Thomas Hagman (S) efterfrågar aktuell läge i framtagandet av personalförsörjningsplan. 
HR-chefen och kommunchefen informerar om pågående arbete. 

• eCompanion 
Eva Pärsson (M) efterfrågar information om försening av införandeprocessen. 
HR-chefen informerar om orsaker. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 51 
 
Hållbar platsutveckling Kroppefjäll/Dals Rostock - lägesrapport 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En attraktiv livsmiljö med fungerande lokal service är en förutsättning för ett gott liv oavsett  
var man bor i Västra Götaland. Att stärka platser är en viktig del av den regionala utvecklingen. 
En långsiktig och hållbar platsutveckling kräver bred samverkan mellan aktörer på platsen och 
att de regionala stödfunktionerna samordnas utifrån det specifika behovet. 
Under 2021 och fram till hösten 2022 pågår en satsning med sex platser i länet med fokus på 
långsiktig organisering. En av dessa platser som Regionutvecklingsnämnden beviljat stöd till  
är Kroppefjäll/Dals Rostock. 
Kommunstyrelsen beslutade 2021 att medfinansiera projektet med 50 000 kronor, 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 52  
 
Studiebesök/information om utveckling av verksamheten vid 
Karolinen, Dals Rostock 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen besöker Karolinen i Dals Rostock. 
Samhällsbyggnadschefen och VD för AB Melleruds Bostäder informerar om de nyrenoverade 
lägenheterna i det före detta servicehuset som nu bytt namn till Sällskapsboende Karolinen. 

Totalt har 19 lägenheter i huset renoverats och ska nu hyras ut till s.k. 50-plussare. I huset 
finns även en stor matsal, samlingsrum m.m. för de boende att använda sig av. 

Under våren 2022 påbörjas en projektering för en ny utemiljö.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 53    
 
Företagsbesök  
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsens arbetsutskott besöker AutoMats AB i Melleruds kommun för att informera  
sig om företagets verksamhet och framtidsplaner. 
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§ 54  
   
Aktuella frågor 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Kommunchefen informerar om aktuella organisationsfrågor. 

• Kommunala pensionärsrådet och Kommunala funktionshinderrådet den 23 februari 2022. 

• Dialogmöte med polisledningen för Fyrbodal/Östra Fyrbodal den 25 februari 2022.  

• Samrådsmöte – Dalslandssamverkan 4D den 25 februari 2022.  

• Kommunchefen och kommunstyrelsens ordöranden deltar på Kommunforskning i Väst (Kfi) 
seminarium om styrning den 2 mars 2022.     

• Möte med Polsam den 3 mars 2022.  

• Politiskt samråd Naturbruk den 8 mars 2022.   

• Synpunkter på Hunnebyns avfallstaxa från ideell välgärenhetsorganisation. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 55    
 
Rapporter 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m. 

• Kommunala ungdomsråd den 14 februari 2022.    

• Miljö- och hälsorådet den 14 februari 2022.    

• Kommunchefen och kommunstyrelsens ordförande deltog på personalklubben Råmeos 
styrelsemöte den 16 februari 2022.    

• Styrelsemöte MellerudsNavet den 16 februari 2022.    

• Möte Dalslands miljö- och energiförbund  – samrådsmöte med Dalslands miljö- och 
energinämnd den 17 februari 2022.    

• Dialogmöte med ordförande och VD för Svinesundskommittén den 17 februari 2022.    

• Styrgrupp BRÅ den 18 februari 2022.    
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 56 
 
Aktuell information – Dalslands Sparbank 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
VD för Dalslands Sparbank lämnar en aktuell rapport om bankens verksamhet, omvärldsanalys, 
postpandemin m.m: 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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