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  Utdragsbestyrkande 

Tid och plats Tisdagen den 23 april 2019, klockan 08.30 – 12.15,  
13.00 – 16.30 i Skållerudsrummet 

 
Beslutande  
Ledamöter Morgan E Andersson (C) 

Eva Pärsson (M) § 120-121, del av 122, 123-127 
Daniel Jensen  (KD 
Michael Melby (S) 
Ulf Rexefjord (SD) 

 
Övriga närvarande 
Tjänstepersoner Sophia Vikström, kommunchef    

Ingrid Engqvist, chefssekreterare 
Lorentz Norberg, enhetschef gata/park § 120-122 
Magnus Olsson, samhällsbyggnadschef  § 120-123 
Anders Broberg, enhetchef VA § 122 
Peter Mossberg, enhetschef fjärrvärme/fastighet § 122, 127 
Anita Andersson-Hagsgård, enhetschef AME § 123 
Anders Pettersson, kultur- och utbildningschef § 124 
Filip Björndahl, bygglovshandläggare/inspektör § 124 
Mario Vasquez, processledare § 125-126 
 

Övriga Tomas Nilsson, ordf. kultur- och utbildningsnämnden § 124 
Ludwig Mossberg, 1:e vice ordf. kultur- och utbildningsnämnden § 124 
Marianne Sand Wallin, 2:e vice ordf. kultur- och utbildningsnämnden § 124 
Linda Sätestam, förbundschef § 128 
Representanter för Viconia IT och DataCenter Dalsland m.fl. § 129 
 
 

Utses att justera  
Justerare Ulf Rexefjord (SD) 
Ersättare Daniel Jensen (KD) 
 
Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 24 april 2019, klockan 08.15 

 
Justerade paragrafer  §§ 120 - 135 
 
Underskrifter Sekreterare ..............................................................................................  
  Ingrid Engqvist 

 Ordförande .............................................................................................................................................. 
  Morgan E Andersson  

 Justerande .............................................................................................................................................. 
 Ulf Rexefjord 

 
 ANSLAG/BEVIS   

Protokollet är justerat.  Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
Sammanträdesdatum 2019-04-23 

 
Datum då anslaget sätts upp 2019-04-25  
  
Datum då anslaget tas ned 2019-05-17  
  
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 
Underskrift ........................................................................................................ 

 Ingrid Engqvist 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 120  Dnr KS 2017/370.317 
 
Policy för kommunalt ansvar för offentlig belysning inom 
Melleruds kommun  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet för revidering av Policy för 
kommunalt ansvar för offentlig belysning inom Melleruds kommun enligt föreslagna 
ändringar. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Arbetsutskottet beslutade den 20 juni 2017, § 248, att ge samhällsbyggnadschefen 
i uppdrag att utreda behovet av kommunalt ansvar för vägbelysning på vissa 
enskilda vägar för att säkerställa att kommunen inte bryter mot kommunallagens 
likställighetsprincip. Utredningen kom fram till att kommunen bekostar belysning  
på följande enskilda vägar: Karlslundsvägen, Dals Rostock, Bäckebolsvägen,  
Dals Rostock, Gunnarsbyvägen, Dalskog och Björnebol, Erikstad. 

Arbetsutskottet beslutade den 12 september 2017, § 322, att ge samhälls-
byggnadschefen i uppdrag att fortsätta utredningen av kommunal vägbelysning  
och även inkludera släckta stolpar och sanering av dessa.  

Arbetsutskottet beslutade den 23 januari 2018, § 27, att ge samhällsbyggnads-
chefen i uppdrag att genomföra en workshop för förtroendevalda och tjänste-
personer för att ta fram ett förslag på riktlinjer för kommunens offentliga belysning. 

Arbetsutskottet beslutade den 18 december 2018, § 462, att ge samhällsbyggnads-
chefen och enhetschefen för gata/park i uppdrag att ta fram ett förslag till policy  
för kommunalt ansvar för offentlig belysning inom Melleruds kommun. Redovisning 
ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 26 mars 2019. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2018-12-18, § 468. 
• Förslag Policy för kommunalt ansvar för offentlig belysning inom Melleruds 

kommun. 
• Karta 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet för 
revidering av Policy för kommunalt ansvar för offentlig belysning inom Melleruds 
kommun enligt föreslagna ändringar. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschef gata/park 
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§ 121 Dnr KS 2019/187.731 
 
Genomgång av kommunala funktionshinderrådets protokoll 
från 28 mars 2019 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Protokoll fört vid kommunala funktionshinderrådets sammanträde den  
28 mars 2019 redovisas och diskuteras. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunala funktionshinderrådets protokoll 2019-03-28.  
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

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

Socialnämnden 
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§ 122  
 
Samhällsbyggnadsfrågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Jäv 

På grund av jäv deltar inte Eva Pärsson (M) i handläggningen av ärendet i den del 
som avser Detaljplan Sapphult. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadschefen redogör för aktuella samhällsbyggnads- och planfrågor: 

• Genomgång av ekonomi för förvaltningen 

• Detaljplan Sapphult 

• Biogasproduktion till fordon i Mellerud. 

• Uppföljning av järnvägsolyckan 

• Uppföljning av enkäten i Sunnanå 

• Inköp av elcyklar till bilpoolen? 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 123 Dnr KS 2019/215.001 
 
Omorganisation - samhällsbyggnadsförvaltningens servicelag 
flyttas över till kultur- och utbildningsförvaltningens 
arbetsmarknadsenhet 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att servicelaget som idag tillhör samhällsbyggnads-
förvaltningen överförs till Arbetsmarknadsenheten (kultur- och utbildnings-
förvaltningen) vad gäller personal, materiel och fordon m.m. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Servicelaget tillhör idag Samhällsbyggnadsförvaltningen, dock tillhör personalen 
som finns där Arbetsmarknadsenheten (AME) förutom arbetsledaren som är 
anställd av samhällsbyggnad. Diskussionen har förts sen en tid om att AME borde 
ta över både all personal och verksamheten, detta för att kunna utveckla och 
renodla allt på AME. 

Ett viktigt syfte är att i större utsträckning ge förutsättningar för fler som står långt 
ifrån arbetsmarknaden att genom olika aktiviteter/verksamheter som byggs upp på 
AME komma närmare egen försörjning. 
 
Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att servicelaget som idag 
tillhör samhällsbyggnadsförvaltningen överförs till Arbetsmarknadsenheten  
(kultur- och utbildningsförvaltningen) vad gäller personal, materiel och fordon m.m. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 124 Dnr KS 2019/214.297 
 
Etablering av en förskola i centrala Mellerud (Telaris lokaler) 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge kommunchefen i uppdrag att, tillsammans med kultur- och utbildningschefen 
och samhällsbyggnadschefen, ta fram beslutsunderlag för etablering av en 
förskola i centrala Mellerud (Telaris lokaler). 

2. redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 7 maj 2019. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Olika förslag på lösningar för att möta behovet av förskoleplatser har diskuterats. 

Arbetsutskottet beslutade den 9 april 2019, § 116, att ge kommunchefen i uppdrag 
att fortsätta beredningen av ärendet utifrån förd diskussion och ta upp ärendet till 
ny behandling vid arbetsutskottets sammanträde den 23 april 2019. 

Kultur- och utbildningsnämndens presidium och kultur- och utbildningschefen 
presenterar sitt förslag till lösning. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2019-04-09, § 116. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge kommunchefen i uppdrag att, tillsammans med kultur- och utbildningschefen 
och samhällsbyggnadschefen, ta fram beslutsunderlag för etablering av en 
förskola i centrala Mellerud (Telaris lokaler). 

2. redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 7 maj 2019. 
 
Beslutsgång 

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

Kommunchefen 
Kultur- och utbildningschefen 
Samhällsbyggnadschefen 
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§ 125 Dnr KS 2018/264.003 
 
Översyn av riktlinjer och regler för föreningsbidrag i Melleruds 
kommun 
 
Arbetsutskottets beslut/förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet till processledaren för ytterligare 
beredning utifrån förd diskussion. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Melleruds kommun stödjer genom bidrag olika föreningars verksamhet. Ett behov 
finns att genomföra en översyn av nu gällande riktlinjer och regler för att förtydliga 
och eventuellt förändra bidragsgivandet. 

Utredningen finner i nuläget inget skäl att ändra på regler och riktlinjer för 
föreningsbidrag i Melleruds kommun. Utredningen finner dock att driftbidraget  
till bygdegårdarna bör höjas i relation till våra grannkommuner, samt att 
kommunstyrelsen fastställer en budget för specifika bidrag. 

Arbetsutskottet beslutade den 12 mars 2019, § 68, att återremittera ärendet 
utifrån förd diskussion. Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets 
sammanträde den 23 april 2019. 
 
Beslutsunderlag 

• Nuvarande regler för föreningsstöd (KS) 
• Arbetsutskottets beslut 2018-04-17, § 164. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2019-03-12, § 68. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet till 
processledaren för ytterligare beredning utifrån förd diskussion. 
 
Beslutsgång 

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

Processledaren 
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§ 126 Dnr KS 2019/188.805 
 
Ansökan om bidrag till underhåll av utprickning av farleden 
mellan Vita Sannar och Köpmannebro 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. bevilja Melleruds Båtklubb 6 tkr i bidrag till underhåll av utprickningen av 
farleden mellan Vita Sannar och Köpmannebro. 

2. bidraget finansieras inom avsatta medel för bygdepeng. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Melleruds Båtklubb har den 4 april 2019 ansökt om ett bidrag till att underhålla 
utprickningen av farleden mellan Vita Sannar och Köpmannebro. Det är en båtled 
som båtklubben har utprickat i många år och det är en led som är avsedd för 
grundgående båtar. Leden är mycket populär för ortsbefolkningen och turister. En 
omfattande trafik med snabbgående båtar och vattenskotrar har ökat behovet av 
underhåll. 

Kostnaden för att underhålla leden beräknas till cirka 6 tkr per år. Bidraget ska 
täcka utgifter för nya prickar, bojar, förtöjningslinor och drivmedel till båtar som 
används vid arbetet som utförs ideellt. 
 
Beslutsunderlag 

• Melleruds båtklubbs ansökan. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att  

1. bevilja Melleruds Båtklubb 6 tkr i bidrag till underhåll av utprickningen av 
farleden mellan Vita Sannar och Köpmannebro. 

2. bidraget finansieras inom avsatta medel för bygdepeng. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 127 Dnr KS 2019/224 
 
Ställplatser för husbilar i Sunnanå hamn 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskott godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Enhetschefen för fjärrvärme/fastigheter informerar om framtaget förslag om 
ställplatser för husbilar i Sunnanå hamn.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Arbetsutskott godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 128 Dnr KS 2019/189 
 
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud, årsredovisning 
för 2018 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun 

1. godkänner Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud årsredovisning  
för år 2018. 

2. beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud har överlämnat årsredovisning, 
verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för 2018. 

Förbundets revisorer har granskat årsredovisningen och tillstyrker ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 

• Samordningsförbundets i Vänersborg/Mellerud årsredovisning   
och revisionsberättelse för år 2018. 

• Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud beslut 2019-xx-xx, § xx. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun 

1. godkänner Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud årsredovisning  
för år 2018. 

2. beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 129 
 

Presentation av Viconia IT och DataCenter Dalsland och 
publika wifi-lösningar  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Representanter för Viconia IT presenterar företagets verksamhet och publika  
wifi-lösningar.  
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§ 130 Dnr KS 2018/387.052 
 
Slutredovisning av projekt Utbyte av tak  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt Utbyte av tak och  
avslutar ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Posthuset har haft problem med inläckage så inför ombyggnaden av lokalerna 
beslutade samhällsbyggnadsförvaltningen att byta ut taket. Tidigare var det shingel 
som takbeläggning. Beslut togs om att lägga betongpannor för att hålla nere 
kostnaderna. Resultatet blev faktiskt en finare fastighet med betongpannor. 
Projektet har följt planen och slutade på ett överdrag med 5 462 kronor. 

Arbetsutskottet beslutade den 19 juni 2018, § 265, att ge samhällsbyggnadschefen 
i uppdrag att starta projektet Utbyte av tak och lämna en slutredovisning när 
projektet är slutfört. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2018-06-29, § 265. 
• Slutredovisning. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt 
Utbyte av tak och avslutar ärendet. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschef fjärrvärme/fastighet 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 131 Dnr KS 2017/635.372 
 
Slutredovisning av projekt Elverk Klacken  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt Elverk Klacken och  
avslutar ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

För att säkerställa leverans av värme och varmvatten har ett elverk installerats på 
Klacken. Samhällsbyggnadsförvaltningen har även byggt ett hus som elverket 
inryms i för att förlänga livslängden och öka säkerheten för elverket. 

Kostnader har dragit över med 143 tkr på grund av att ett större elverk än 
beräknat köptes in. Detta gjordes för att ha reservkraft för en pelletspanna till ifall 
Klacken byggs ut för att bli helt fossilfri. 

Arbetsutskottet beslutade den 20 november 2017, § 448, att ge samhällsbyggnads-
chefen i uppdrag att starta projektet Elverk Klacken och lämna en slutredovisning 
när projektet är slutfört. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2017-11-20, § 448. 
• Slutredovisning. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt 
Elverk Klacken och avslutar ärendet. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

Beslutet skickas till  

Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschef fjärrvärme/fastighet 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen   
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§ 132 Dnr KS 2017/358.374 
 
Slutredovisning av projekt Värmekälla Karolinerskolan 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt Värmekälla Karolinerskolan 
och avslutar ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Projektet har löpt på enligt plan. Det var lite inkörningsproblem men efter 
justeringar tillsammans med leverantören fungerar anläggningen mycket bra. 

Nu levererar pelletsanläggningen enbart värme till Karolinerskolan. Kulverten till 
Melleruds Bostäders fastigheter är bortkopplad. När oljepannorna är avstängda blir 
inte pannrummet varmt längre och klassrummen över har fått ett bättre inomhus-
klimat. 

I samband med byggnationen anlades en grillplats till skolan som kompensation för 
den mark som togs i anspråk till panncentralen. 

Detta projekt lämnar 1,3 Mnkr tillbaka tack vare bidraget från Naturvårdsverket och 
lägre kostnader än beräknat. 

Arbetsutskottet beslutade den 15 augusti 2017, § 280, att ge samhällsbyggnads-
chefen i uppdrag att starta projektet Värmekälla Karolinerskolan och lämna en 
slutredovisning när projektet är slutfört. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2017-08-15, § 280. 
• Slutredovisning. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt 
Värmekälla Karolinerskolan och avslutar ärendet. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschef fjärrvärme/fastighet 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen  
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§ 133  
   
Aktuella frågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen tar upp och diskuterar aktuella 
frågor: 

• Spångens motorbåtklubb 
Ulf Rexefjord (SD) lyfter synpunkter på skräp m.m. från företrädare för 
Spångens motorbåtklubb. Ordförande tar upp frågan med företrädare för 
Dalslands Kanal AB. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 134    
 
Rapporter 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden 
m.m: 

• Frukostmöte med näringslivet 
Ordföranden informerar om frukostmötet med näringslivets representanter  
den 17 april 2019.  

• Dalslands miljö- och energiförbund 
Ordföranden rapporterar om direktionsmötet den 18 april 2019. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 135    
 
Företagsbesök  
 
Sammanfattning av ärendet  

Arbetsutskottet besöker det nya köpcentret som är under byggnation på Västerråda 
i Mellerud. 
 
 
 

 


