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§ 87    
 
Rapporter 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

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

• Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
Gunnar Karlsson (C) lämnar en aktuell rapport om Norra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbunds verksamhet. 

 
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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§ 88 Dnr KS 2017/120.042   
 
Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund - årsredovisning för 
verksamhetsåret 2016 
 
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 2016 års verksamhet. 
 
Jäv 

På grund av jäv deltar inte Gunnar Karlsson (C) i handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF), bokslut och årsredovisning för 
verksamhetsåret 2016 har godkänts av direktionen och granskats av revisionen  
som föreslår medlemskommunerna att direktionen beviljas ansvarsfrihet för 2016.  
Förbundet redovisar för år 2016 ett resultat om 5 841 tkr, varav resultatutjämning 
inom enhet sotning står för 280 tkr. I resultatet ingår två jämförelsestörande 
poster, avseende vite från Arbetsmiljöverket (400 tkr) och återbetalning av avgift 
från FORA (742 tkr). Exklusive jämförelsestörande poster redovisar förbundet ett 
resultat om 5 499 tkr. 

Förbundets totala intäkter under år 2016 uppgick till 106 558 tkr och totala 
kostnader uppgick till 100 436 tkr. Avgiften från medlemskommunerna är 
förbundets dominerande inkomstkälla och uppgick under året till 77 313 tkr 
exklusive pensionsutbetalningar. 
 
Beslutsunderlag 

• Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) årsredovisning 2016 med 
begäran om ansvarsfrihet. 

• Revisionsberättelse med revisionsrapporten Granskning av årsredovisning 2016.  
 

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 2016 års 
verksamhet. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 89 Dnr KS 2017/96.003   
 
Livsmedels- och måltidspolicy  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. remittera förslag till livsmedels- och måltidspolicy till kultur- och utbildnings-
nämnden och socialnämnden för yttrande i samband med mars månads möten. 

2. ta upp ärendet till ny behandling vid arbetsutskottets sammanträde den  
4 april 2017.  

 
Sammanfattning av ärendet 

Dalslandskommunerna tillsammans med Säffle kommun har tagit fram ett förslag 
till livsmedels- och måltidspolicy som ska fungera som ett styrdokument och ett 
stöd för att kvalitetssäkra upphandling, inköp och måltider i våra kommuner. Varje 
berörd kommunal verksamhet i våra kommuner ska ansvara för att denna 
livsmedels- och måltidspolicy följs.  

Livsmedelsverkets måltidsmodell ger helhetsperspektiv på måltiderna och har varit 
vägledning i arbetet med att kvalitetssäkra måltiderna. Alla pusselbitar är lika 
viktiga för en bra måltid och måltidsupplevelse. 

Målsättningen är att alla gäster ska känna sig trygga och nöjda. Måltider som 
kommunen serverar ska vara goda, näringsrika, säkra och varierade. Måltiderna 
ska serveras i en lugn och trivsam miljö vilket skapar goda matvanor. Allt detta 
bidrar till våra gästers hälsa och välbefinnande.  

Målet är att kommunen ska göra miljö- och klimatanpassade upphandlingar, inköp 
och måltider. Det ska innebära hög livsmedelskvalitet, miljöhänsyn, etisk 
upphandling med hänsyn till mänskliga rättigheter samt en god djuromsorg i alla 
led. Uppföljning av livsmedelsavtal bör ske för att säkerhetsställa att ställda krav 
uppfylls.  

Ett mål för ökad hållbarhet är att inköp av andelen närproducerade och ekologiska 
livsmedel ska öka för att nå minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan. Målet är 
också mer säsongsanpassat samt mer grönsaker och baljväxter i måltiderna. 
Livsmedelsupphandlingen och måltidsproduktionen ska ha som mål att utvecklas 
för att minska klimatpåverkan och miljöbelastning.  
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till livsmedels- och måltidspolicy med bilagor. 
• Nuvarande livsmedelspolicy från 2010. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

1. remittera förslag till livsmedels- och måltidspolicy till kultur- och utbildnings-
nämnden och socialnämnden för yttrande i samband med mars månads möten. 

2. ta upp ärendet till ny behandling vid arbetsutskottets sammanträde den  
4 april 2017.  

 
Beslutsgång 

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

Kultur- och utbildningsnämnden och  
Socialnämnden   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 90    
 
Tekniska frågor  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadschefen redogör för aktuella tekniska frågor: 

• VA i Upperud 
Samhällsbyggnadschefen lämnar en aktuell rapport om pågående arbete  
med kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp (VA) i Upperud. 

• Ovidkommande vatten 
Samhällsbyggnadschefen informerar om behov av grävningsarbeten i  
Gärdsrud och på Kvarnkullen på grund av felkopplade VA-ledningar som  
leder till översvämningar i källare. 

• Nyrekryteringar 
Tjänstetillsättningen klar med ny chef för gatu- och parkenheten och ny  
driftchef på VA-enheten. 

 
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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§ 91  
   
Aktuella frågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Sunnanå golfbana 
Kommunchefen lämnar en aktuell rapport om pågående förhandlingar kring 
Sunnanå golfbana. 

 
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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§ 92 Dnr KS 2015/513.841   
 
Svar på motion om att Melleruds kommun köper in ett 
turisttåg 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar avslå motion om att Melleruds kommun köper in  
ett turisttåg. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Anette Levin (L) har den 2 oktober 2015 lämnat in en motion där hon yrkar på att 
Melleruds kommun köper in ett turisttåg som förslagsvis går mellan köpingen –  
Vita Sannar – Sunnanå och Bloms. Syftet är att göra kommunen mer attraktiv för 
turister m.m. 

Melleruds kommun är mån om sina turister. I frågan om att Melleruds kommun 
föreslås köpa in ett turisttåg behöver säsongens längd ställas i relation till 
kostnaderna för inköp, drift och underhåll. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion. 
• Kommunstyrelseförvaltningens förslag till svar. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar avslå motion om att 
Melleruds kommun köper in ett turisttåg. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 93    
 
Säkerhetsfrågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Säkerhetssamordnaren informerar om aktuella säkerhetsfrågor: 

• Möte med polisen 
Säkerhetssamordnaren informerar från möte med polisen om organiserad 
brottslighet och inbrottsvåg i Dalsland. 

• Hot och våld 
Säkerhetssamordnaren informerar om besök på olika arbetsplatser kring  
frågor om hot och våld. 

• Sveriges kommuner och landstings projekt  
Kommunstyrelsens ordförande och verksamhetsutvecklaren kommer att  
delta i SKL:s projekt om hot och våld mot förtroendevalda. 

• Säkerhetsinformation till allmänheten 
Säkerhetssamordnaren berättar om planerad årstidsbetonad säkerhets-
information till allmänheten genom olika kanaler för att nå så många som 
möjligt. 

• Utbildningar 
Säkerhetssamordnaren informerar om planerad kriskommunikations- 
utbildning m.m. 

• Samverkansövning 
Säkerhetssamordnaren informerar om pågående arbete inför samverkans- 
övning i april 2017. 

 
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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§ 94 Dnr KS 2016/588.861   
 
Dalslands kanals 150-årsjubileum 2018 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge kommunchefen i uppdrag att tillsammans med samordningsgruppen ta  
fram förslag med beräknade kostnader på aktiviteter inom Melleruds kommun. 

2. redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 9 maj 2017. 
 
Sammanfattning av ärendet 

2018 fyller Dalslands kanal 150 år och förberedelsearbetet pågår i kanal-
kommunerna i Dalsland och Årjängs kommun i Värmland samt i Vänersborgs  
och Färgelanda kommuner. Under drygt ett år har en grupp med representanter  
för berörda kommuner arbetat med programmet. 

Arbetsutskottet beslutade den 21 juni 2016, § 239, att bevilja projektstöd om  
10 tkr per år under 2016 och 2017 för projektet Swimrun under förutsättning att 
projektet delvis genomförs i Melleruds kommun och att övriga finansiärer fattar 
motsvarande beslut. 

Vidare beslutade arbetsutskottet den 30 augusti 2017, § 268, att bevilja projekt-
stöd om 25 tkr per år under 2016 och 2017 för projektet Deltagande upplevelse-
innovation under förutsättning att övriga finansiärer fattar motsvarande beslut. 

Arbetsutskottet beslutade den 20 december 2016, § 455, att ge kommunchefen i 
uppdrag att tillsätta en samordningsgrupp för aktiviteter under Dalslands Kanals 
150-årsjubileum. 

Kultur- och fritidsutvecklaren informerar om planerade aktiviteter under 
jubileumsåret 2018. Samhällsvägledaren informerar om olika grupper som  
arbetar med planering av olika projekt/aktiviteter. Verksamhetsutvecklaren 
informerar om planerade utställningar/aktiviteter i Dalsland Center 2018. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge kommunchefen i uppdrag att tillsammans med samordningsgruppen ta  
fram förslag med beräknade kostnader på aktiviteter inom Melleruds kommun. 

2. redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 9 maj 2017. 
 
Beslutsgång 

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

Kommunchefen 
Kultur- och fritidsutvecklaren 
Verksamhetsutvecklaren 
Samhällsvägledaren 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 95 Dnr KS 2017/43.805   
 

Bidrag till sommarlovsaktiviteter 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att 

1. bevilja bidragsansökningar till sommarlovsaktiviteter enligt föreliggande  
förslag till följande: 

• Svenska kyrkan - Melleruds pastorat  70 920 kronor  

• Equmenia Mellerud 20 000 kronor 

• Melleruds Ridklubb  20 000 kronor 

• Kroppefjälls IF 44 500 kronor 

• Håfreströms IF 15 724 kronor 

• Kanalyran 6 000 kronor 

2. ge kultur- och fritidsutvecklaren och folkhälsostrategen i uppdrag att lämna en 
slutredovisning vid arbetsutskottets sammanträde den 24 oktober 2017. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) är en statlig myndighet som 
tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. 
MUCF ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete. 

Bidraget för sommaraktiviteter som kommunen kan söka för 2017 ska möjliggöra 
möten över sociala gränser. Bidraget till ska vara ett tillskott och utöver det 
kommunerna själva anslår för sina sommarlovsaktiviteter 2017. 

Sommaraktiviteterna ska: 

• vara kostnadsfria för barn och unga i åldrarna 6-15 år 

• ge barn och unga stimulans och personlig utveckling 

• stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya 
kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrund 

• genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, därför 
ska heller ingen behovsprövning göras av de barn som deltar i aktiviteterna. 

Arbetsutskottet beslutade den 24 januari 2017, § 31, att ge kultur- och fritids-
utvecklaren och folkhälsostrategen i uppdrag att samordna arbetet med att 
rekvirera bidraget hos MUCF och att informera kommunens föreningar om 
möjligheten att söka bidrag till sommarlovsaktiviteter. 

Kultur- och fritidsutvecklaren och folkhälsostrategen redovisar ansökningar som 
inkommit fram till den 3 mars 2017. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2017-01-24, § 31. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att bevilja bidragsansökningar 
till sommarlovsaktiviteter enligt föreliggande förslag samt ge kultur- och fritids-
utvecklaren och folkhälsostrategen i uppdrag att lämna en slutredovisning vid 
arbetsutskottets sammanträde den 24 oktober 2017. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

Beslutet skickas till  

Kultur- och fritidsutvecklaren 
Folkhälsostrategen 
Svenska kyrkan - Melleruds pastorat    
Equmenia Mellerud  
Melleruds Ridklubb   
Kroppefjälls IF  
Håfreströms IF  
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 96 Dnr KS 2017/110.436   
 
Samrådsremiss enligt miljöbalken - Bergtäkten Gatan,  
Örs-Eriksbyn 1:53  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge Dalslands miljö- och energikontor i uppdrag att för Melleruds kommuns 
räkning ta fram ett förslag till samrådsyttrande enligt miljöbalken för berg- 
täkten Gatan, Örs-Eriksbyn 1:53. 

2. redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 21 mars 2017. 
 
Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av Svevia AB har WSP Environmental översänt ett underlag för samråd 
enligt miljöbalken avseende ansökan om tillstånd till fortsatt täkt av berg på  
Gatan, Örs-Eriksbyn 1:53 i Melleruds kommun.  

Den planerade ansökan omfattar täkt av 7 miljoner ton med ett genomsnittligt 
uttag av cirka 200 000 ton per år. Det maximala uttaget under ett och samma år 
bedöms uppgå till 300 000 ton. Därutöver omfattar den planerade verksamheten 
sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra jordarter. Svevia avser  
även att årligen ta emot, mellanlagra, bearbeta och återvinna material i form av 
schaktmassor och entreprenadberg. Vidare kommer även schaktmassor att tas in 
för anläggningsändamål.  

Som en del i samrådet önskar vi få del av era synpunkter på den planerade 
verksamheten och vilka miljöeffekter som behöver beaktas vid framtagande av 
miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) samt om det finns riskfaktorer i omgivningen. 
Riskfaktorer kan till exempel vara hantering av brandfarliga eller explosiva 
kemikalier i närheten av täktområdet. Samrådet syftar till att samla in relevanta 
uppgifter som sedan kommer ligga till grund för den planerade ansökan och dess 
tillhörande MKB. 

Kommunens synpunkter ska ha inkommit senast den 23 mars 2017. 
 
Beslutsunderlag 

• Samrådsremisshandlingar. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge Dalslands miljö- och energikontor i uppdrag att för Melleruds kommuns 
räkning ta fram ett förslag till samrådsyttrande enligt miljöbalken för berg- 
täkten Gatan, Örs-Eriksbyn 1:53. 

2. redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 21 mars 2017. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsgång 

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

Dalslands miljö- och energikontor 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 97 Dnr KS 2017/99.106   
 
Ansökan om medfinansiering av projekt Förstudie  
Bärkraftig gåsförvaltning  
 
Arbetsutskottets beslut/förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar att Melleruds kommun ställer sig positiv till föreslagen 
Förstudie Bärkraftig gåsförvaltning men är i nuläget inte beredda att medfinansiera 
förstudien. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Gåsbeståndet har ökat betydligt de senaste 10 åren i hela det geografiska område 
som omfattas av Gränslöst samarbete. Det finns flera anledningar till detta, bl.a. 
ger klimatet idag bättre förutsättningar för flera gåsarter, fler individer av varje art 
och att de stannar längre i tid av året.  

Ökningen är speciellt stor i och runt våtmarker och på både svensk och norskt sida 
har det ökade gåsbeståndet orsakat stora skador på brukad mark. Gåsbestånden 
påverkar också badgäster och ägare av fritidshus.  

Det finns också tecken på att gåsbeståndet skapar utmaningar för andra fågelarter i 
våtmarksreservaten. Det ökande gåsbeståndet måste reduceras och metoder för 
detta och vad som tidigare prövats bör utredas. På den positiva sidan utgör också 
gåsbeståndet en resurs för att öka utbudet av jakt och som livsmedel. 

Förstudien Bärkraftig gåsförvaltning ska undersöka förutsättningarna för ett 
huvudprojekt och syftet med förstudien är att kartlägga och förbereda för en 
bärkraftig och kunskapsbaserad gåsförvaltning. Kartläggningen ämnar besvara 
frågorna:  

1. Vilka gåsarter handlar det om?  

2. Vilka konsekvenser har gåsbeståndet för lantbruk och allmänna ytor?  

3. Vilka tidigare åtgärder har prövats och vilka effekter hade dessa?  

Förstudien ska även arbeta fram en projektorganisation inför ett huvudprojekt. 
Både statliga, kommunala och privata aktörer kommer att kontaktas.  
 
Beslutsunderlag 

• Ansökan om medfinansiering med projektbeskrivning. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att Melleruds kommun ställer sig 
positiv till föreslagen Förstudie Bärkraftig gåsförvaltning men är i nuläget inte 
beredda att medfinansiera förstudien. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsgång 

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

LRF Västra Sverige  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 98 
 
Presentation av kommunens controllerverksamhet 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Controllern och ekonomichefen informerar om pågående controllerverksamhet  
inom ekonomienheten: 

• Nulägesanalys (med fokus på äldreomsorgen) 

• Resursfördelningsmodell 
 
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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§ 99  Dnr KS 2016/568.014 
 
Återkoppling från Västtrafiks dialogmöten 2016 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge verksamhetsutvecklaren i uppdrag att meddela 
Västtrafik att Melleruds kommun vill ta upp punkterna 1, 2 och 3 under Förslag på 
trafikförändringar som Västtrafik inte kommer att arbeta vidare med inom arbetet 
med Trafikplan 2018 till förnyade diskussioner i kommundialogen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetsutvecklaren informerar om Västtrafiks utvärdering av dialogmöten  
med kommunerna under hösten 2016. 
 
Beslutsunderlag 

• Västtrafiks utvärdering av kommundialog 2016. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att ge verksamhetsutvecklaren  
i uppdrag att meddela Västtrafik att Melleruds kommun vill ta upp punkterna 1, 2 
och 3 under Förslag på trafikförändringar som Västtrafik inte kommer att arbeta 
vidare med inom arbetet med Trafikplan 2018 till förnyade diskussioner i kommun-
dialogen. 
 
Beslutsgång 

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

Verksamhetsutvecklaren 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 


