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§ 268 Dnr KS 2016/312.841   
 
Projektstöd inför Dalsland Kanals 150-årsjubileum 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att Melleruds kommun beviljar projektstöd om 25 tkr  
per år under 2016 och 2017 för projektet Deltagande upplevelseinnovation under 
förutsättning att övriga finansiärer fattar motsvarande beslut. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Sedan 2014 har det funnits önskemål från olika håll om att, inför Dalslands Kanals 
150 årsjubileum, anordna en utställning om Nils Ericsson i Dalsland Center. Frågan 
om finansiering av ett sådant projekt har lyfts vid varje budgetprocess sedan dess, 
men ännu inte fått grogrund. Kanske på grund av att jubiléet legat så långt fram i 
tiden och för att man inte kunnat specificera exakt hur utställningen skulle 
kunna se ut.  

Under tiden har dock arbete pågått med att göra ett projektunderlag, förankra idén 
hos olika finansiärer. Vi har också studerat andra utställningar i Sverige och 
Danmark för att kunna utröna vilken typ av utställning som skulle kunna passa i 
miljön på Dalsland Center, utifrån de förutsättningar och möjligheter som finns. 

Arbetsutskottet beslutade den 21 juni 2016, § 239, att ge kommunutvecklaren  
i uppdrag att fortsätta beredningen av ärendet vad gäller två projekt. 

Ett av projektet är ett initiativ från några doktorander på Handelshögskolan 
respektive Högskolan för design och konsthantverk i Göteborg. De vill forska  
kring visualisering och digitalisering av svensk besöksnäring.  

Kommunutvecklaren informerar om förslag på andra projekt. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunutvecklarens tjänsteskrivelse 
• Presentation av projekt Deltagande upplevelseinnovation. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att Melleruds kommun beviljar 
projektstöd om 25 tkr per år under 2016 och 2017 för projektet Deltagande 
upplevelseinnovation under förutsättning att övriga finansiärer fattar motsvarande 
beslut. 
 
Beslutsgång 

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

Kommunutvecklaren  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 269    
 
Näringslivsfrågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunutvecklaren redogör för aktuella näringslivsfrågor: 

• Dalsland Center 
Antalet besökare större än tidigare år. Detta är ett resultat av marknadsföring 
m.m. 

• Rådahallen 
Antal besökare som tidigare år. Minskad försäljning i café. 

• Näringslivsstatistik 
Ny statistik för näringslivet i Melleruds kommun finns publicerad på kommunens 
hemsida. 

• Sysselsättningsstatistik 
Antal sysselsatta per bransch efterfrågas. Ska tas fram och läggas till befintlig 
näringslivsstatistik. 

 
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 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-30 5
  
 
 
 
 
 

§ 270    
 
Mellerudsmässan 2016, rapport 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och fritidsutvecklaren och kommunutvecklaren rapporterar om 
förberedelserna inför Mellerudsmässan som kommunen tillsammans med 
MellerudsNavet arrangerar i Rådahallen 22-23 oktober 2016. 

Företag, organisationer och föreningar i eller med anknytning till Mellerud  
har där möjlighet att ställa ut och presentera sin 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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§ 271 Dnr KS 2016/22.861   
 
Kanalyran 2016, rapport/redovisning 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och fritidsutvecklaren lämnar en rapport av årets Kanalyran 
som genomfördes 1-3 juli 2016 i Mellerud och Håverud. Kommunchefen  
lämnar en ekonomisk redovisning. 
 
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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§ 272 
 
Presentation av ny enhetschef för kost- och service 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Martin Zetterström, Ödeborg, som började som ny enhetschef för kost- och  
service den 1 augusti 2016, presenterar sig och sin bakgrund. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner informationen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 273 Dnr KS 2016/392.253   
 
Försäljning av kommunal mark – fastigheten Mellerud  
Paberg 1:5 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet ger samhällsbyggnadschefen i uppdrag att sälja fastigheten  
Mellerud Paberg 1:5 för en köpeskilling av 19,8 tkr. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Idag äger Melleruds kommun Mellerud Paberg 1:5 som är en fastighet med skog 
som ligger omringad av fastigheten Mellerud Sapphult 1:3-2.  

Arbetsutskottet beslutade den 24 maj 2016, § 194, att sälja Sapphult 1:3-2  
för 350 tkr. I samband med försäljningen av Sapphult 1:3-2 så har köparen  
önskat att få köpa även Paberg 1:5.  

Denna mark består av samma typ av skog som Sapphult 1:3-2 och har en yta  
av 1 523 kvm. Eftersom en värdering är gjord på Sapphult 1:3-2 och visar ett 
värde av 13 kronor/kvm (350 tkr/27 000 kvm) så är förslaget att använda samma 
pris för Paberg 1:5 vilket ger 19,8 tkr. 
 
Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse med karta. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet ger samhällsbyggnadschefen i  
uppdrag att sälja fastigheten Mellerud Paberg 1:5 för en köpeskilling av 19,8 tkr. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 274 Dnr KS 2016/399.252   
 
Köp av mark - fastigheten Mellerud Hunnebyn 1:5-5 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att köpa marken – fastigheten Mellerud 
Hunnebyn 1:5-5 - för en köpeskilling 300 tkr. 

2. finansiering av köpet sker inom 2016 års investeringsbudget. Kapitalet ska 
belasta renhållningskollektivet. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Idag ligger delar av Hunnebyns återvinningscentral på mark som vi arrenderar. 
Eftersom kommunen har verksamhet på marken som inte kommer att kunna 
återställas så är det strategiskt bra för kommunen att äga denna mark.  

Köpeskillingen uppgår till 300 tkr plus lagfartskostnad 4,5 tkr (1,5 procent)  
vilket totalt blir 304,5 tkr. 
 
Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att  

1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att köpa marken – fastigheten Mellerud 
Hunnebyn 1:5-5 - för en köpeskilling 300 tkr. 

2. finansiering av köpet sker inom 2016 års investeringsbudget. Kapitalet ska 
belasta renhållningskollektivet. 

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 275 Dnr KS 2016/400.236   
 
Rivning av fastigheten Mellerud Björnebol 1:100, 
projektbeskrivning 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. riva fastigheten Mellerud Björnebol 1:100 för att ge plats åt tillfartsväg samt 
vändplan för VA-enhetens pumpstation för dricksvatten. 

2. mark som är överflödig avyttras till grannfastighet enligt kommunens marktaxa. 

3. finansiering av projektet sker inom VA-enhetens driftbudget.  

4. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att genomföra projektet och lämna en 
slutredovisning när projektet är slutfört. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Fastigheten Björnebol 1:100 köptes av kommunen 2015 för att säkerställa att 
pumpstation för dricksvatten ligger på egen mark samt att man får till en 
tillfartsväg till pumpstationen för att säkerställa tillgänglighet för drift och service. 

Bostadshuset är i dåligt skick och är i nuläget inte beboligt. En renovering beräknas 
kosta 680 tkr (sanering 30 tkr, tak 150 tkr, kök 100 tkr, målning utvändigt  
150 tkr, ytskikt invändigt 150 tkr och el & värme 100 tkr). Rivning och återställning 
beräknas att kosta 180 tkr vilket kommer att belasta VA-enhetens driftbudget. 
 
Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

1. riva fastigheten Mellerud Björnebol 1:100 för att ge plats åt tillfartsväg samt 
vändplan för VA-enhetens pumpstation för dricksvatten. 

2. mark som är överflödig avyttras till grannfastighet enligt kommunens marktaxa. 

3. finansiering av projektet sker inom VA-enhetens driftbudget.  

4. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att genomföra projektet och lämna en 
slutredovisning när projektet är slutfört. 

 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
VA-chefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 276 Dnr KS 2016/357.879   
 
Finansiering av upprustning av Dalaborgs slottsruin 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. delfinansiera upprustning av Dalaborgs slottsruin med 200 tkr. 

2. finansiering sker inom avsatta medel på 3,3 Mnkr. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Idag är delar av Dalaborgs slottsruin nerrasad och därför har området stängts av 
för besökare. Inventering har gjorts tillsammans med Länsstyrelsen om vilket 
behov som finns för att få ordning på ruinen. Länsstyrelsen ställer upp med 2/3 
delar av kostnaden vilket motsvarar 400 tkr ifall kommunen kan finansiera 1/3 del 
motsvarande 200 tkr. Renoveringen planeras att starta hösten 2016. 

Dalaborgs slottsruin är en viktig historisk plats med många besökanden. Därför 
anses det viktigt att bevara denna plats för kommunen. 
 
Beslutsunderlag 

• Kostnadsbedömning. 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att  

1. delfinansiera upprustning av Dalaborgs slottsruin med 200 tkr. 

2. finansiering sker inom avsatta medel på 3,3 Mnkr. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 277 Dnr 2015/641.287 
   
Slutredovisning av projekt Renovering Tallåsens förskola  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt Renovering Tallåsens 
förskola och avslutar ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

På grund av att det blir fler barn i förskolan och fler elever i skolan har det funnits 
behov av ytterligare lokaler. Tallåsens förskola i Åsensbruk har inte används under 
ett antal år.  

Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2015, § 154, att anslå 450 tkr  
för en reinvestering av Tallåsens förskola i Åsensbruk. Finansieringen skedde 
genom en omfördelning i 2016 års investeringsbudget. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutade den 19 april 2016, § 138, att även omfördela överskott  
från projekt Köp av Börsen 12 till projekt Tallåsen. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2015-12-16, § 154. 
• Arbetsutskottets beslut 2016-0-4-19, § 138. 
• Slutredovisning. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt 
Renovering Tallåsens förskola och avslutar ärendet. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Fastighetschefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 278 Dnr KS 2016/416.344 
 
Indragning av VA till Stationshuset i Sunnanå Hamn, 
projektbeskrivning 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet ger samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta projekt 
Indragning av VA till Stationshuset i Sunnanå Hamn och att lämna en 
slutredovisning när projektet är slutfört. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Idag saknas vatten och avlopp (VA) i fastigheten. Eftersom målet är att utöka 
användningen av huset så är det ett stort behov av att dra in VA samt ansluta det 
till det kommunala nätet. Utöver detta så krävs även en ramp vid entrén för att 
göra lokalen tillgänglig. 

Den totala investeringskostnaden beräknas till 183,5 tkr. 
 
Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet ger samhällsbyggnadschefen i uppdrag 
att starta projekt Indragning av VA till Stationshuset i Sunnanå Hamn och att lämna 
en slutredovisning när projektet är slutfört. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
VA-chefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 279 Dnr KS 2015/309.056, KS 2015/558.054 
 
Omfördelning av medel från projekt Överordnat över-
vakningssystem för fastighet till projekt Utbyte av spolvagn 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att godkänna förslag till omfördelning av medel från 
projekt Överordnat övervakningssystem för fastighet till projekt Utbyte av 
spolvagn. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Arbetsutskottet beslutade den 16 juni 2015, § 216, och den 17 november 2015,  
§ 362, att ge ansvariga chefer i uppdrag att dels starta projektet Utbyte av 
spolvagn och dels starta projektet Överordnat övervakningssystem för fastighet och 
att lämna en slutredovisningar när projekten är slutförda. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har konstaterat avsatta investeringsmedel för 
en ny spolvagn inte räcker utan att 100 tkr behöver flyttas från projekt Överordnat 
övervakningssystem för fastighet till projekt Utbyte av spolvagn för att kunna 
inköpa denna spolvagn.  
 
Beslutsunderlag 

• Förslag på omfördelning mellan investeringsprojekt. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att godkänna förslag till 
omfördelning av medel från projekt Överordnat övervakningssystem för fastighet 
till projekt Utbyte av spolvagn. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Gatu- och parkchefen 
Fastighetschefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
 
 
 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 280   
 
Redovisning av fiberdragning inom Melleruds kommun 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Administrative chefen och kommunens fiberlots lämnar en aktuell redovisning  
av fiberdragning inom Melleruds kommun. 

• Telia har köpt upp Skanovas nät. 

• Skålleruds fiberförening - Har lämnat in sin bidragsansökan.  
Medlemsantalet ökar. 

• Örs fiberförening - Beslut om bidrag beräknas klar i september. 

• Dalnets fiberförening - Bidragsbeslut klart. Halva området grävt och 
fiberläggning påbörjad. 

• Bolstads fiberförening - Ligger också inne med en bidragsansökan. 

• Erikstads förening - Diskussioner pågår om eventuellt samgående med  
andra närliggande fiberföreningar. 

• Uppdatering av Fiberstrategi i Melleruds kommun pågår och kommer att  
vara klar inom kort. 

 
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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§ 281 Dnr KS 2016/406.005  
 
Den papperslösa kommunen, projektbeskrivning 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. ge administrativa chefen i uppdrag att starta projektet Den papperslösa 
kommunen för att digitalisera hanteringen av samtliga styrelser och  
nämnders kallelser och protokoll. 

2. avsätta 505 tkr ur kommunstyrelsens budget för 2016. 

3. lämna en slutredovisning när projektet är slutfört. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Administrativa chefen har fått uppdraget att planera för ett projekt i syfte att gå 
vidare med digitaliseringen av nämndadministrationen. För att kunna göra detta 
och få en hållbar och kvalitativ process behöver vårt diariesystem byggas ut och 
anpassas till en kostnad av 505 tkr. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Projektbeskrivning 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att  

1. ge administrativa chefen i uppdrag att starta projektet Den papperslösa 
kommunen för att digitalisera hanteringen av samtliga styrelser och nämnders 
kallelser och protokoll. 

2. avsätta 505 tkr ur kommunstyrelsens budget för 2016.  

3. lämna en slutredovisning när projektet är slutfört. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 282 Dnr KS 2016/313.041   
 
Yttrande över Fyrbodals kommunalförbunds verksamhetsplan 
och budget för 2017 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande över Fyrbodals kommunalförbunds 
verksamhetsplan och budget för 2017 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Fyrbodals Kommunalförbund ska före utgången av september månad varje år 
fastställa en verksamhetsplan för nästkommande år. Förslag till Verksamhetsplan 
för 2017 är utsänd på remiss till medlemskommunerna.  

Förbundsdirektören har av direktionen fått i uppdrag att genomföra en 
genomlysning/kartläggning av Fyrbodals kommunalförbund. Målet med 
genomlysningen är att 

• Öka tydligheten om de uppdrag som idag ligger hos kommunalförbundet. 
• Kommunicera kommunalförbundets uppdrag, roll och organisation för eventuella 

prioriteringar och för att kunna motivera en eventuell höjning av 
medlemsavgiften. 

• Ta fram alternativa scenarier kring nivån på framtida medlemsavgift och 
konsekvenser av de olika alternativen.  

Uppdraget ska vara genomfört till direktionens möte den 1 september 2016. 
Direktionen kommer den 6 oktober att ta beslut om ny budget för 2017-2019 som 
därefter delges medlemskommunerna. 

Synpunkter på verksamhetsplan 2017 och svar på frågorna ska ha inkommit till 
Fyrbodals kansli senast den 13 september 2016. 

Arbetsutskottet gav den 16 augusti 2016, § 249, kommunchefen, tillsammans med 
ekonomichefen och verksamhetsutvecklaren, i uppdrag att ta fram förslag på 
synpunkter/svar. Redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 30 
augusti 2016. 

 
Beslutsunderlag 

• Verksamhetsplan 2017 för Fyrbodals kommunalförbund. 
• Kommunstyrelseförvaltningens förslag till yttrande. 
   
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande över 
Fyrbodals kommunalförbunds verksamhetsplan och budget för 2017 enligt 
föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 283 Dnr KS 2016/374.106  
 
Medfinansiering av IVPA-verksamhet (I väntan på ambulans) 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att avvakta med beslut tills ärendet har behandlats vid 
ägarsamrådet den 20 oktober 2016. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Samrådsorganet mellan Västra Götalandsregionen och VästKom (SRO) gav 
den 27 september 2013 parterna i uppdrag att utreda förutsättningarna för en 
regiongemensam modell för IVPA i syfte att säkerställa en effektiv och jämlik vård 
avseende livräddande insatser.  

IVPA regleras i Ambulansförordningen (SOSFS 2009:10) och innebär att 
räddningstjänsten och ambulanssjukvården samverkar om bl.a. insatser vid 
hjärtstopp.  

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) medlemskommuner har ställt sig 
positiva till att förbundet tecknar avta om I Väntan På Ambulans (IVPA) med Västra 
Götalandsregionen/NU-sjukvården. Avtalet undertecknades den 21 mars 2016. 

Inför genomförandet av IVPA-verksamheten har en projektplan som beskriver 
omfattning och kostnader tagits fram av NÄRF. Kostnaderna beräknas till 743 tkr 
varav 115 tkr utgörs av utbildningskostnader (lön) för RIB-personal (räddnings-
tjänstpersonal i beredskap). 

Medel för ovanstående kostnader finns inte budgeterade hos NÄRF som önskar att 
medlemskommunerna tillskjuter medel med 743 tkr enligt en fördelningsnyckel. 
 
Beslutsunderlag 

• Avtal med IVPA-medverkan vid räddningstjänstförbundet NÄRF. 
• Projektplan – införande av IVPA på NÄRF. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att avvakta med beslut  
tills ärendet har behandlats vid ägarsamrådet den 20 oktober 2016. 
 
Beslutsgång 

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

NÄRF 
Kommunchefen 
Ekonomichefen 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 284 Dnr KS 2016/407.002   
 
Bemyndigande att utfärda anvisningar på bank- och 
checkräkning – kommunstyrelsen 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, med ändring av beslut den 5 april 2016,  
§ 55, att bemyndiga nedanstående personer att två i förening utfärda  
anvisningar på kommunens bank- och checkräkningar: 

Kommunchef Ingmar Johansson 
Ekonomichef Björn Lindquist 
Ekonom Emma Lindquist 
Ekonom Margareta Gunnarsson 
Ekonom Elvis Sabovic  
Ekonom Elin Holm 
Ekonom Lena Francke 
 
Sammanfattning av ärendet 

På grund av att en ekonom slutat i augusti och en ekonom anställts från och med 
den 16 september 2016 behöver ett nytt beslut tas när det gäller bemyndigande  
att utfärda anvisningar på band- och checkräkningar. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar, med ändring av beslut den  
5 april 2016, § 55, att bemyndiga föreslagna personer att två i förening utfärda 
anvisningar på kommunens bank- och checkräkningar. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 285 Dnr KS 2015/102.026   
 
Hälsoprojekt 2015-2016 (friskvårdsbidrag/friskvårdspeng), 
återrapport 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Inför budget 2015 beslutade Kommunfullmäktige den 26 mars 2014, § 16, att 
avsätta en miljon kronor till hälsobefrämjande åtgärder. Politikerna bestämde  
att de anställda skulle kunna få upp till 500 kr per anställd och år för att betala 
exempelvis del av gymkort. Under 2015 användes 82 tkr för detta ändamål.  

Under 2016 kommer det fortsättningsvis vara möjligt att få 500 kr per anställda  
för sådana ändamål. Det tas centralt och ligger utanför de 700 tkr som fördelas  
till förvaltningarna. 

700 tkr har fördelats ut till förvaltningarna och ska användas till hälsobefrämjande 
aktiviteter för personalen. Fördelningen av pengarna görs med utgångspunkt av 
antalet tillsvidareanställda. Självklart får de som är visstidsanställa vara med på de 
olika aktiviteterna. Medlen ska fördelas ut till varje enhet och varje enhetschef 
ansvarar för att pengarna används på rätt sätt. Medlen får endast användas under 
2016 och i december 2016 ska varje enhetschef redovisa på vilket sätt pengarna 
har används. I januari 2017 ska redovisning ske till politikerna. 

Det är respektive förvaltningschefen som beslutar hur pengarna ska fördelas  
per enhet. 

Fördelning av medel för hälsobefrämjande aktiviteter/förvaltning: 

• Kommunstyrelsen - 52 anställda á 841 kr = 43 732 kronor 
• Kultur- och utbildningsförvaltningen - 251 anställda á 841 kr = 211 091 kronor 
• Samhällsbyggnadsförvaltningen - 92 anställda á 841 kr = 77 372 kronor 
• Socialförvaltningen - 437 anställda á 841 = 367 517 kronor 
 
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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§ 286    
 
Personalfrågor  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

HR-chefen informerar om aktuella personalfrågor: 

• Information om nya lagar  
Personalenheten kommer att gå ut till alla chefer med information om  
ny lagstiftning inom personaladministration. 

• Utbildningar 
Utbildningar är på gång för alla chefer inom arbetsmiljöverkets  
författningssamling (AFS).  

• Samverkansavtal med facken 
Arbetet ligger kvar på administrative chefen och är på gång. 

• Flextidsavtalet 
Arbetet ligger kvar på administrative chefen och är på gång. 

• Aktuella förhandlingar 
Förhandling om omplacering av personal. 

• Rekryteringar 
Kommunchefen redovisar behov av rekryteringar/omfördelning av 
arbetsuppgifter på grund av personal som slutar/går ner i arbetstid. 

 
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 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-30 22
  
 
 
 
 
 

§ 287 Dnr KS 2016/158.619   
 
Svar på motion om inrättande av distansstudiecenter 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen om inrättande av ett distansstudiecenter.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Gunnar Karlsson (C) föreslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar att 
Melleruds kommun inrättar och driver ett distansstudiecenter för att öka servicen 
för kommunens invånare men även för besökare, gammal som ung. 

Melleruds kommun anser att distansstudier innebär en frihet för den studerande 
och att skälen till att studera på distans varierar. Samtidigt finns flera lärosäten 
tillgängliga inom cirka 5 till 15 mils avstånd från Mellerud. 

Kommunens vuxenutbildning har inte upplevt frågor från distansstuderande om att 
få sitta i deras lokaler och studera. Däremot är det vanligt att verksamheten får 
förfrågningar från distansstuderande om att skriva tentamen hos dem, vilket är ett 
behov som vuxenutbildningen försöker att tillhandahålla. 

Förslaget är att avslå motion om inrättande av distansstudiecenter. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion.  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige avslår motionen om inrättande av 
ett distansstudiecenter.  
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 288 Dnr KS 2016/391.845   
 
Vita Sandars Camping - godkännande av investering i 
renovering av 26 fyrbäddsstugor 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun godkänner en investering 
avseende renovering av 26 fyrbäddsstugor till ett belopp av 1,3 Mnkr (en miljon 
trehundratusen kronor) och uppdrar till kommunchefen att teckna avtal utifrån 
redovisad slutredovisning av investeringen. Avskrivningstiden ska vara 15 år. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Vita Sandars  
Camping AB ska kommunen lämna medgivande till en investering. 

Vita Sandars Camping AB har den 1 juni 2016 ansökt om att kommunen godkänner 
en investering avseende renovering av 26 fyrbäddsstugor. Begärd avskrivningstid 
är 20 år. 

Investeringskostnaden beräknas uppgå till 50 tkr per stuga vilket innebär totalt 
1,3 Mnkr.  
 
Beslutsunderlag 

• Skrivelse från Vita Sandars Camping AB.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun 
godkänner en investering avseende renovering av 26 fyrbäddsstugor till ett belopp 
av 1,3 Mnkr (en miljon trehundratusen kronor) och uppdrar till kommunchefen att 
teckna avtal utifrån redovisad slutredovisning av investeringen. Avskrivningstiden 
ska vara 15 år. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 289 Dnr KS 2016/390.845   
 
Vita Sandars Camping - godkännande av investering i 
dragning av fiberkabel mellan receptionsbyggnaden och 
servicehuset 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun godkänner en investering 
avseende dragning av fiberkabel mellan receptionsbyggnaden och servicehuset till 
ett belopp av 40 tkr (fyrtio tusen kronor) och uppdrar till kommunchefen att teckna 
avtal utifrån redovisad slutredovisning av investeringen. Avskrivningstiden ska vara 
tio år. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Vita Sandars  
Camping AB ska kommunen lämna medgivande till en investering. 

Vita Sandars Camping AB har den 1 juni 2016 ansökt om att kommunen godkänner 
en investering avseende dragning av fiberkabel mellan receptionsbyggnaden och 
servicehuset. Begärd avskrivningstid är 20 år. 

Investeringskostnaden beräknas uppgå till 40 tkr.  
 
Beslutsunderlag 

• Skrivelse från Vita Sandars Camping AB.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun 
godkänner en investering avseende dragning av fiberkabel mellan receptions-
byggnaden och servicehuset till ett belopp av 40 tkr (fyrtio tusen kronor) och 
uppdrar till kommunchefen att teckna avtal utifrån redovisad slutredovisning  
av investeringen. Avskrivningstiden ska vara tio år. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 290 Dnr KS 2016/306.106   
 
Yttrande över remissen Kommunakademin Väst – 
inriktningsbeslut 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förslag till inriktningsbeslut för 
Kommunakademin Väst med följande påpekanden: 

1. Finansieringen av föreslagen budget för Kommunakademin Väst sker inom 
ramen för Kommunalförbundet Fyrbodals respektive Högskolan Västs  
ordinarie budgetramar. 

2. Finansieringen sker direkt mellan medverkande kommun och Högskolan Väst. 
Varje kommun finansierar sin del. 

  
Sammanfattning av ärendet 

Fyrbodals direktion fattade den 7 maj 2015 beslut om avsikten att tillsammans med 
Högskolan Väst bygga upp en samverkansarena, för att få till stånd en funktionell 
och över tid hållbar struktur för samarbete gällande ömsesidig kunskaps-, 
kompetens- och verksamhetsutveckling.  

Samverkan mellan parterna skall bidra till en god samhällsutveckling i Fyrbodal och  
ha sin utgångspunkt i Västra Götalandsregionens tillväxtstrategi VG 2020, 
Fyrbodals genomförandeplan och Högskolan Västs styrkeområden. Aktiviteter inom 
denna samverkan skall bidra till förväntade resultat inom berörda delar i Fyrbodals 
delregionala genomförandeplan för VG 2020. Arbetet inom arenan kommer därför 
att bedrivas inom ett antal gemensamt prioriterade områden. Förberedelsen av 
samverkansfunktionen sker inom ett uppstartsprojekt under 2015-2016. 

Styrgrupp för uppstartsprojektet består av 4 kommunchefer och två prefekter vid 
högskolan Väst och leds av prorektor vid Högskolan Väst. Uppstartsprojektet 
bedrivs enligt angivna mål och fokusområden, aktiviteter och avrapporteringar 
enligt upprättad tidplan för hösten 2015 - våren 2016.  

För att ge möjlighet att infoga den blivande samverkansfunktionen i 
uppdragsgivarnas ordinarie beslutsprocesser för verksamhetsplanering och 
budgetbeslut föreslås en formell start av funktionen den 1 januari 2017.  

Under hösten 2016 sker förberedelse, planering och successiv igångsättning av 
aktiviteter enligt syftena med funktionen.  

Förslag till beslut och budget:  

• Funktionen föreslås benämnas ”Kommunakademin Väst” och avgränsas till 
aktiviteter som berör samverkan mellan verksamhet i Fyrbodals kommuner och 
Högskolan Väst, avseende kunskaps-, kompetens- och verksamhetsutveckling.  

• Högskolan Väst föreslås vara huvudman för den planerade gemensamma 
funktionen.  

• En styrgrupp tillsätts och föreslås även fortsättningsvis bestå av fyra 
kommunchefer, två prefekter och rektor eller prorektor vid Högskolan Väst. 
Ordförande väljs inom styrgruppen årligen.  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-30 26
  
 
 
 
 
 

• En verksamhetsledning tillsätts. Verksamhetsledningens roll är att vara en länk 
mellan kommunerna och högskolan, koordinator mellan kommunernas behov 
och högskolans möjligheter, mäklare mellan intressen och utbud, övergripande 
samordnare och pådrivare av gemensamma aktiviteter och projekt inom ramen 
för uppdraget och finansieringen av desamma.  

 
Kommunens ställningstagande ska vara Fyrbodals kommunalförbund tillhanda 
senast den 3 oktober 2016. 
 
Beslutsunderlag 

• Remisshandlingar från Fyrbodals kommunalförbund. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förslag till 
inriktningsbeslut för Kommunakademin Väst med följande påpekanden: 

1. Finansieringen av föreslagen budget för Kommunakademin Väst sker inom 
ramen för Kommunalförbundet Fyrbodals respektive Högskolan Västs  
ordinarie budgetramar. 

2. Finansieringen sker direkt mellan medverkande kommun och Högskolan Väst. 
Varje kommun finansierar sin del. 

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 291    
 
Aktuella asyl-, flykting- och integrationsfrågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunchefen informerar om aktuella asyl-, flykting- och integrationsfrågor: 

• Kultur- och utbildningsnämndens verksamhet 
Fler elever i skolan vid höstterminens start. Kultur- och utbildningsförvaltningen 
ska inom kort presentera en elevprognos för skolorna för att kunna hantera 
framtida lokalbehov. 

• Socialnämndens verksamhet 
Kraftig minskning av ensamkommande på kommunens boenden. 
Ställningstagande om stängning av ett boende tas under hösent. Vilka 
barn/ungdomar kan tas hem från externa boenden? Socialförvaltningen ska 
redovisa åtgärder för att anpassa verksamheten till nya förutsättningar. 

 
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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§ 292  
   
Aktuella frågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Fastigheter vid Ängenäs m.m. 
Kommunchefen redogör för värderingar av fastigheter vid Ängenäs m.m. 

• Mark för industri och handel 
Kommunchefen redogör för diskussioner om köp/försäljning av mark i Mellerud. 

• Försäljning av mark 
Kommunchefen redogör för förfrågan om köp av kommunal mark för byggnation 
av bostäder. 

• Aktuella detaljplaneförslag 
Kommunchefen redogör för synpunkter på förslag på nya detaljplaner. 

• Melleruds golfklubb 
Kommunchefen redogör för klubbens begäran om omförhandling av avtal med 
ägaren. Vidare har samtal förts med ägaren om golfbanans framtid. 

• Kommunens ekonomi 
Kommunchefen redogör för kommunens ekonomiska läge inom de olika 
förvaltningarna.  

• Ny regional indelning 
Kommunen har fått möjlighet att yttra sig över förslag på ny regional indelning 
senast den 6 oktober 2016. Förslag till yttrande ska tas fram till nästa 
sammanträde i arbetsutskottet. 

• Ekonomiska förutsättningar 
Partiernas gruppledare kommer att bjudas in till ett möte den 14 september 
efter kommunstyrelsens sammanträde för att diskutera ekonomiska 
förutsättningar 2017-2019. 
 

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 
 
 


