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§ 1 Dnr KS 2018/498 
 
Riktlinjer för investeringar i Melleruds kommun  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Riktlinjer för investeringar i Melleruds kommun att 
gälla från budget 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Diskussion har förts i syfte att få en bättre ordning för kommunens investeringsprocess, 
framtagning av investeringsbudget, omdisponeringar, igångsättning, slutredovisning, 
finansiering m.m. 
Arbetsutskottet beslutade den 14 augusti 2018, § 279, att ge kommunchefen tillsammans med 
ekonomichefen och samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram riktlinjer för investeringar i 
Melleruds kommun.  

En delredovising lämnades den 11 juni 2019, § 186, och en workshop genomfördes därefter. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till Riktlinjer för investeringar i Melleruds kommun. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Riktlinjer för 
investeringar i Melleruds kommun att gälla från budget 2021. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 2 
 
Personalfrågor  
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
HR-chefen informerar om aktuella personalfrågor: 

• Rekrytering av ny ekonomichef 
HR-chefen informerar om antal sökanden, hantering av urval, intervjuer och ordföranden om 
vilken beslutsnivå som gäller vid tillsättningen (KSAU). 

• Rekryteringsbehov 
Michael Melby (S) efterfrågar hur stort behov av rekryteringar som föreligger med  
anledning av pensioner m.m. HR-chefen rapporterar om aktuellt läge. 

• Heltidsprojektet inom socialförvaltningen 
Eva Pärsson (M) efterfrågar vad som händer inom heltidsprojektet. HR-chefen rapporterar 
om aktuellt läge.  

• Processledartjänsten 
Ulf Rexefjord (SD) efterfrågar tjänstens framtida utformning. Kommunchefen informerar om 
det behov som finns av utredare/juristkompetens inom kommunen.   
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§ 3 Dnr KS 2019/616 
 
Lönepolicy för Melleruds kommun  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att  
1. upphäva Lönepolitiska programmet för Melleruds kommun. 

2. anta Lönepolicy för Melleruds kommun enligt föreliggande förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Som ett led i att uppdatera de styrdokument som har sin grund i det personaladministrativa 
området, i enlighet med beslut från kommunstyrelsen den 5 december 2017, § 483, har förslag 
på lönepolicy tagits fram i syfte att ersätta det lönepolitiska programmet från 2006. 
Som komplement till lönepolicyn och som stöd till lönesättande chefer har tagits fram följande 
anvisningar: 
• Lönesättning  
• Löneöversynsprocessen, inkluderat mallar för: medarbetarsamtal, lönedialog och 

meddelande om årets lönepåslag och ny lön 

 Beslutsunderlag 
• Förslag till Lönepolicy för Melleruds kommun 
• Anvisning för lönesättning 
• Anvisning för löneöversynsprocessen 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att  

1. upphäva Lönepolitiska programmet för Melleruds kommun. 

2. anta Lönepolicy för Melleruds kommun enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 4 Dnr KS 2018/215 
 
Ny detaljplan för kvarteret Ugglan i Melleruds kommun 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta ny Detaljplan för kvarteret Ugglan i Melleruds kommun 
enligt föreliggande förslag.  
 
Sammanfattning av ärendet  

Samtliga flerbostadshus i kvarteret Ugglan är rivna och marken, som ägs av Melleruds kommun, 
är numera obebyggd. Den gällande detaljplanen från 1970 är otidsenlig och medger endast 
bostadshus med exakt den placering som de rivna husen hade.  
För att göra området attraktivt för exploatörer och boende med olika behov och önskemål, bör 
en ny flexibel detaljplan upprättas som medger etappvis utbyggnad med bostäder av olika 
typer. Utbyggd infrastruktur och närhet till service gör kv. Ugglan attraktivt och 
samhällsekonomiskt fördelaktigt att bebygga.  

Planförslaget har varit ute på samråd under februari/mars 2019. Samrådsredogörelse 
upprättades 2019-04-29. Planförslaget har därefter varit ute på granskning under perioden 
2019-11-11 --- 2019-11-29. De inkomna synpunkterna har sammanfattats i ett 
granskningsutlåtande.  
Byggnadsnämnden beslutade den 18 december 2019, § 192, att godkänna 
granskningsutlåtandet och detaljplanens antagandehandlingar samt föreslå Kommunfullmäktige 
att anta detaljplanen för kv. Ugglan. 
 
Beslutsunderlag  

• Förslag till ny detaljplan för karteret Ugglan i Melleruds kommun (Antagandehandling).  
• Byggnadsnämndens beslut 2019-12-18, § 192. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att anta ny Detaljplan för 
kvarteret Ugglan i Melleruds kommun enligt föreliggande förslag.  
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Omedelbar justering 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Morgan E Andersson Eva Pärsson 
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§ 5 Dnr KS 2019/617   
 
Riktlinjer för markanvisningsavtal i Melleruds kommun 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta riktlinjer för markanvisningsavtal enligt föreliggande 
förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Sedan den förste januari 2015 är kommunen enligt lag skyldig att ha beslutade riktlinjer  
för markanvisningsavtal. Syftet är att skapa tydlig och lättillgänglig information om 
exploateringsprocessen i kommunen.  
Genom dessa riktlinjer så finns det möjlighet att ge en exploatör möjlighet att i god tid sätta  
sig in i vilka förutsättningar och förväntningar hen kan komma att möta i samband med 
förhandlingar med kommunen.  
Arbetsutskottet beslutade den 17 december 2019, § 379, att återremittera ärendet för en 
komplettering med vad som gäller med kopplingen mellan riktlinjerna och taxan. Redovisning 
av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 14 januari 2020. 

Arkitektkonsulten redovisar förslag till förändringar i riklinjerna. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag Riktlinjer för markanvisningsavtal i Melleruds kommun 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2019-12-17, § 379. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att anta riktlinjer för 
markanvisningsavtal enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 
Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Morgan E Andersson Eva Pärsson 
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§ 6 Dnr KS 2019/475 
 
Rapport aktuella investeringar  
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadschefen och förvaltningsekonomen lämnar en rapport över aktuella 
investeringar. 
 
Beslutsunderlag 

• Rapport över aktuella investeringar november 2019. 
 
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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§ 7 Dnr KS 2019/483 
 
Taxor och avgifter för kommunstyrelsens verksamhet 2020 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa följande taxor och avgifter inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde för 2020: 

• Utrustningar till föreningar: hörselslinga   

• Tomtmark 

• Företagstomter, övriga tomter  

• Arrende åkermark 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 27 november 2019, § 155, att återremittera ärende  
när det gäller följande taxor för kommunstyrelsens verksamhet 2020: 

• Utrustningar till föreningar: hörselslinga  - högt (100 kr/dygn) 
• Tomtmark, pris saknas för Örnudden och kvarteret Ugglan. 
• Företagstomter, övriga tomter - lågt (10 kr/kvm) 
• Arrende åkermark - lågt (1 500 kr/ha/år) 
 
Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelser och reviderade förslag taxor och avgifter 2020 – 
Kommunstyrelseförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen.  

 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att fastställa följande taxor 
och avgifter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde för 2020: 

• Utrustningar till föreningar: hörselslinga   

• Tomtmark 

• Företagstomter, övriga tomter  

• Arrende åkermark 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Morgan E Andersson Eva Pärsson 
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§ 8 Dnr KS 2019/187 
 
Genomgång av kommunala funktionshinderrådets protokoll 
från 27 november 2019 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Protokoll fört vid kommunala funktionshinderrådets sammanträde den  
27 november 2019 redovisas och diskuteras: 

• Parkeringsvakt inom kommunen. 
• Föreläsning från Tanums kommun – hur går vi vidare? 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunala funktionshinderrådets protokoll 2019-11-27.  
 

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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§ 9 Dnr KS 2014/619      
 
Tillgänglighets- och användbarhetsplan för Melleruds kommun 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottets beslutar att  

1. ge kommunchefen i uppdrag att ta fram ett förslag till en Tillgänglighets- och 
användbarhetsplan för Melleruds kommun.  

2. en delredovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde  
den 5 maj 2020. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden beslutade den 16 december 2014, § 113, att begära att kommun-
styrelsen beslutar om att en revidering av den nu gällande handikappolitiska planen 
görs och att socialnämnden som facknämnd får uppdraget att genomföra 
revideringen och att kommunstyrelsen blir sammanhållande i det förvaltnings-
övergripande arbetet. 

Arbetsutskottet beslutade den 14 januari 2015, § 2, att ge kommunchefen i 
uppdrag att, tillsammans med ansvariga inom berörda förvaltningar, ta fram ett 
förslag till ny tillgänglighetsplan.  

Kommunstyrelsen beslutade den 9 november 2016, § 206, att återremittera 
Tillgänglighets- och användbarhetsplanen för förtydligande enligt förd diskussion. 
 
Beslutsunderlag 

• Socialnämndens beslut 2014-12-16, § 113. 
• Nuvarande Handikappolitisk plan. 
• Arbetsutskottets beslut 2015-01-14, § 2. 
• Förslag Tillgänglighetsplan för Melleruds kommun. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.   
• Arbetsutskottets beslut 2016-10-25, § 384. 
• Arbetsutskottets beslut 2016-11-09, § 206. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottets beslutar att  

1. ge kommunchefen i uppdrag att ta fram ett förslag till en Tillgänglighets- och 
användbarhetsplan för Melleruds kommun.  

2. en delredovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde  
den 5 maj 2020. 

 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunchefen  
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§ 10    
 
Samhällsbyggnadsfrågor  
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadschefen, enhetschefen fjärrvärme/fastigheter, projektingenjören och  
VA-chefen redogör för aktuella samhällsbyggnads- och planfrågor: 

• Renoveringar och omflyttningar - socialförvaltningens och Dalslands miljö-  
och energikontorets lokaler 
Projektingenjören redovisar förslag till plan - dagsläget 2020 och förväntat resultat efter 
ombyggnationer och omflyttningar fram till 2023. 

• Förskolan Telaris 
Enhetschefen fjärrvärme/fastigheter lämnar en aktuell rapport om pågående ombyggnation 
av Telaris till förskolelokal. En återrapport avseende ekonomin kommer att ske innan 
projektet är färdigställt. 

• Sunnanå hamnkrog 
Enhetschefen fjärrvärme/fastigheter informerar om att Börsens Grill blir ny arrendator av 
Sunnanå Hamnkrog. 

• Kroppefjällshemmet 
Samhällsbyggnadschefen informerar om att intressenter har hört av sig om eventuellt  
köp av Kroppfjällshemmet.  

• Kommunförrådet 
Samhällsbyggnadschefen informerar om resultatet av genomförd inventering av 
kommunförrådet. 

• Ovidkommande vatten 
VA-chefen redogör för kraven för ovidkommandevatten när det gäller miljötillstånd vid 
kommunens reningsverk. Vidare informerar VA-chefen om reglerna i ABVA. VA-enheten har 
skickat ut ålägganden till berörda fastighetsägare. Frågor kring en eventuell subventionering 
av kostnader diskuteras. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  

1:e vice ordföranden Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

1:e vice ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 11 Dnr KS 2018/586 
 
Svar på medborgarförslag om att celebrera tidigare fullmäktigen 
genom namn, årtal, foto etc. i plenisalen i Tingshuset  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. bifalla medborgarförslaget om att celebrera tidigare fullmäktigen genom namn på 
ordförandena i kommunfullmäktige och årtal enligt delförslag nummer 2, från Melleruds 
kommuns bildande. Plaketten sätts upp i lämpligt grupprum.  

2. kostnaden finansieras inom kommunfullmäktiges budget.  

3. samhällsbyggnadschefen ges i uppdrag att verkställa beslutet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Karl-Axel Nordström, Mellerud, föreslår i ett medborgarförslag den 2 oktober 2018 att:  
1. i Tingssalen (plenisalen) i Tingshuset celebrera tidigare fullmäktigen åren 1976 fram tills nu, 

med namn, årtal och foto.  
2. som alternativ namnge ordförande i kommunfullmäktige, om det inte finns utrymme för 

samtliga ledamöter.  

Avsikten med medborgarförslaget är att levandegöra Tingssalen (plenisalen), i samklang med 
salens och grupprummens stil, inför framtida ledamöter och besökande medborgare. 
Författaren av medborgarförslaget föreslår att celebrera tidigare och nuvarande verksamma 
politiker då den femtonde mandatperioden startar hösten 2018.  

Utredaren har varit i kontakt med kommunstyrelsens ordförande, fastighetschefen, 
kommunarkivarien, ekonomichefen, enheten för digital service samt Datainspektionen för  
att få klarhet i om och hur det är möjligt att uppföra foton och namnskyltar i Tingshuset. 
Utredningen har kommit fram till att det är möjligt att uppföra 9 namnskyltar med årtal, 
fördragsvis, i grupprummet Åklagaren i Tingshuset. Tingssalen har ljudabsorbenter på 
väggarna. Installationen är möjlig förutsatt att den planeras med framförhållning.  
 
Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag från Karl-Axel Nordström. 
• Dataskyddförordningen (GDPR) - https://www.datainspektionen.se/lagar--

regler/dataskyddsforordningen/dataskyddsforordningen---fulltext/ 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
1:e vice ordföranden Eva Pärsson (M): Kommunstyrelsen beslutar att  

1. bifalla medborgarförslaget om att celebrera tidigare fullmäktigen genom namn på 
ordförandena i kommunfullmäktige och årtal enligt delförslag nummer 2, från Melleruds 
kommuns bildande. Plaketten sätts upp i lämpligt grupprum.  

2. kostnaden finansieras inom kommunfullmäktiges budget.  
3. samhällsbyggnadschefen ges i uppdrag att verkställa beslutet. 

 

Beslutsgång 

1:e vice ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/dataskyddsforordningen---fulltext/
https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/dataskyddsforordningen---fulltext/
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§ 12 Dnr KS 2019/541 
 
Medlemskap i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst  
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att  

1. avvakta med ansökan om medlemskap i Tolkförmedling Väst med hänvisning till att 
pågående upphandling av tolkar väntas. 

2. ge enhetschefen för kommunikation och säkerhet i uppdrag att återkomma med information 
om hur pågående upphandling om tolktjänster fallit ut den 11 februari 2020.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Direktionen för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst (TFV) har beslutat att öppna upp för 
nya medlemmar inom Västra Götalands län med inträde januari 2021.  

Om Melleruds kommun vill ansökan om medlemskap ska det göras i form av ett kommun-
fullmäktigebeslut samt en ifylld ansökningsblankett. Ansökan ska vara TFV tillhanda senast  
den 6 mars 2020.  
Förbundets uppdrag är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk och levererar även 
översättningstjänster. Idag är Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad och 38 andra 
kommuner i Västra Götalands län medlemmar i TFV. Medlemskapet innebär att kommunen 
inte behöver upphandla språktolk och översättningstjänster. Istället överlämnas ansvaret till 
kommunalförbundet att tillgodose kommunens behov av språktolk i enlighet med 
Kommunallagen.  

Vid inträde i förbundet tillskjuter kommunen som ny medlem 1 krona per kommuninvånare  
som andelskapital samt erlägger en administrativ engångsavgift om 25 tkr.  

Arbetsutskottet gav den 26 november 2019, § 368, kommunchefen i uppdrag att bereda 
ärendet inför nästa ordinarie sammanträde med arbetsutskottet. 
 
Beslutsunderlag 

• Information om förbundet, tidsplan för införandeprocessen, ansökningsformulär samt 
nuvarande förbundsordning. 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att   

1. avvakta med ansökan om medlemskap i Tolkförmedling Väst med hänvisning till att 
pågående upphandling av tolkar väntas. 

2. ge enhetschefen för kommunikation och säkerhet i uppdrag att återkomma med information 
om hur pågående upphandling om tolktjänster fallit ut den 11 februari 2020.  

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

Enhetschefen för kommunikation och säkerhet   
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§ 13 Dnr KS 2019/579 
 
Dokumenthanteringsplan för Plan- och byggväsendet 
 
Arbetsutskottets beslut  
Arbetsutskottet beslutar att  

1. återremittera ärendet för förtydligande avseende planens ansvarsområden. 

2. redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 10 mars 2020. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Dokumenthanteringsplanen är ett levande dokument. Genom att hållas uppdaterad enligt 
gällande lagar och förordningar samt återspegla respektive verksamhets arbetssätt, är en 
dokumenthanteringsplan ett styrdokument som ersätter gallringsutredningar och 
gallringsbeslut.   

Enligt Melleruds kommuns arkivreglemente (§ 70, 2010-09-22) ska varje myndighet upprätta  
en plan som beskriver myndighetens handlingar och hur dessa handlingar hanteras. Planen 
benämns dokumenthanteringsplan och har som syfte att åstadkomma en effektiv styrning av 
dokumenthanteringen, samt att verksamheten ska leva upp till de lagkrav som åligger 
myndigheten vad gäller redovisning av allmänna handlingar och arkiv.   

Det är arkivansvariges och arkivredogörares ansvar att sköta det löpande arkivarbetet i samråd 
med kommunarkivarien. Vidare ska arkivredogöraren biträda kommunarkivarien i utarbetandet 
och revideringen av myndighetens dokumenthanteringsplan.  
 
Beslutsunderlag  

• Dokumenthanteringsplan för plan- och byggväsendet.  
• RA-FS 2008:4, Föreskrifter om ändring i Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd  

(RA-FS 1991:1) om arkiv hos statliga myndigheter.  
• Arkivreglemente Melleruds kommun KF 2010-09-22, § 70.  
• Bygg- och miljönämnden 2000-05-03, § 49. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att  

1. återremittera ärendet för förtydligande avseende planens ansvarsområden. 
2. redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 19 mars 2020. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Kommunarkivarien  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-14 16 
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 14  Dnr KS 2019/332 
 
Kommunens konstsamling – redovisning av  inventering  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. godkänner redovisningen av inventeringen. 
2. ge kommunchefen i uppdrag att se till att samla in konstverk som idag förvaras i 

verksamheternas förråd och föra dessa till kommunens centrala arkiv för konst. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Arbetsutskottet beslutade den 28 maj 2019, § 175, att ge kommunarkivarien i 
uppdrag att genomföra en inventering av kommunens aktuella konstsamling. 
Redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 17 december 2019. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att  

1. godkänner redovisningen av inventeringen. 
2. ge kommunchefen i uppdrag att se till att samla in konstverk som idag förvaras i 

verksamheternas förråd och föra dessa till kommunens centrala arkiv för konst. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Kommunchefen 
Kommunarkivarien 
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§ 15  
 
Näringslivsfrågor  
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Näringslivsutvecklaren redogör för aktuella näringslivs- och marknadsföringsfrågor: 

• Kartläggning kompetens- och rekryteringsbehov inom näringslivet 
Vik. näringslivsutvecklaren redovisar resultatet av enkäten. Totalt har 68 svarat. 

• Näringslivsstrategi 
Näringslivsutvecklaren informerar om pågående arbete med framtagande av en 
näringslivsstrategi för Melleruds kommun. 

 
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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§ 16 Dnr KS 2019/450 
 
Ansökan om bidrag till varmvattenberedare och vattenpump till  
bastu vid Götesjön i Ör  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. återremittera till enhetschefen för kommunikation och säkerhet för specifikation av 
materialkostnad. 

2. redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 11 februari 2020. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Örs bastuförening har ansökt Ansökan om bidrag till varmvattenberedare och vattenpump till 
bastu vid Götesjön i Ör. Vattenberedaren är från 1975, vattenpumpen är från slutet av 1990 
talet. Dessa är mycket nedslitna och energikrävande, och måste bytas ut.   
 
Beslutsunderlag 

• Ansökan om bidrag till varmvattenberedare och vattenpump till bastu vid Götesjön i Ör 
• Regler för kommunal bygdepeng. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att  
1. återremittera till enhetschefen för kommunikation och säkerhet för specifikation av 

materialkostnad. 
2. redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 11 februari 2020. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Enhetschefen för kommunikation och säkerhet   
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§ 17 Dnr KS 2019/640 
 
Ansökan om medel till konstvandringen 2020  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. Melleruds kommun beviljar Konstvandring i Dalsland 2 tkr i bidrag för  
2020 års arrangemang under förutsättning att övriga berörda kommuner  
fattar likalydande beslut.  

2. finansiering sker inom kommunchefens budget centralt. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Föreningen Konstvandring i Dalsland arrangerat varje år en konstvandring under 
Kristi Himmelfärdshelgen då medlemmar öppnar sina ateljéer under fyra dagar.  

Det är välbesökt av dels dalslänningar men framförallt är det många turister som 
åker runt i landskapet och besöker ateljéer och verkstäder. 

Arrangemanget är 21-24 maj 2020 under Kristi Himmelsfärdshelgen.  

Föreningen ansöker om 2 tkr från Melleruds kommun. 
 
Beslutsunderlag 

• Ansökan om bidrag från Föreningen Konstvandring i Dalsland. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att  

1. Melleruds kommun beviljar Konstvandring i Dalsland 2 tkr i bidrag för  
2020 års arrangemang under förutsättning att övriga berörda kommuner  
fattar likalydande beslut.  

2. finansiering sker inom kommunchefens budget centralt. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 18 Dnr KS 2019/145 
 
Svar på motion om att köpa konst från i kommunen verksamma 
konstnärer  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 
 
Reservationer  

Michael Melby (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Lars Nilsson (S) föreslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar att kommunen varje år 
avsätter en summa, till exempel ett halvt basbelopp, för att köpa konst från i kommunen 
verksamma konstnärer. 
Arbetsutskottet gav den 9 april 2019, § 112, kommunchefen i uppdrag att utreda motionen  
och lämna förslag till svar. Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde 
den 15 oktober 2019. 

Arbetsutskottet beslutade den 17 december 2019, § 397, att återremittera ärendet till 
kommunchefen för fortsatt beredning enligt förd diskussion. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion. 
• Arbetsutskottet beslut 2019-04-09, § 112. 
• Offentlig miljö som konstform beslutat av kommunfullmäktige 2010, § 117 
• Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2019-12-17, § 397. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 
Michael Melby (S): Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet avslår motionen. 
  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-14 21 
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 19  
   
Aktuella frågor 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Upphandling av nytt passersystem för kommunkontoret 
Kommunchefen informerar om att diskussioner pågår om ett nytt passersystem för att  
öka säkerheten men inget beslut har ännu tagits.  

• Upphandling av skolskjutsar 
Kommunchefen informerar om att kultur- och utbildningsnämnden kommer att behandla 
frågan vid nämndens sammanträde i januari 2020. 

• Sysselsättningsprojekt 
Ulf Rexefjord (SD) informerar om att kultur- och utbildningsnämndens kommande beslut  
om att begära medel från kommunstyrelsen för sysselsättningsprojekt. 

• Synpunkter om kommunens förhållningssätttill fiberföreningar 
Ordföranden informerar om inkommen skrivelse från Dalnet, ordförandes svar och 
kommande möte med ordföranden för Dalnet. 

• Kommunens hemsida 
Daniel Jensen (S) efterfrågar vem som tar bort bort inlägg på kommunens Facebook. 

 
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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§ 20    
 
Rapporter 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Arbetsutskottets ledamöter rapporterar från sammanträden m.m: 

• Arbetsrum för 2:e vice ordförande/politiken 
Ordföranden informerar om att ett mindre rum på kommunkontorets tre våning kommer att 
finnas tillgängligt för kommunstyrelsens 2:e vice ordförande och övriga politiker när de har 
ett behov detta. 

• Dalslandssamarbete 
Ordföranden informerar om att de fyra Dalslandskommuner (Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda 
och Mellerud) gemensamt kommer att lämna in en skrivelse till Regeringen om att få 
möjlighet att vara pilotkommuner för arbetsmarknadssamarbete enligt Värmlands-modellen. 

• Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) 
Ordföranden lämnar en aktuell information om DVVJ:s ekonomiska läge och förslag på hur 
Västra Götalandsregionen kan vara med som delfinansiär i ett tillväxtprojekt m.m. Diskussion 
om framtida organisation/styrelse, samarbete med Dalslands kanal 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. 


	Arbetsutskottets förslag till beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Arbetsutskottets förslag till beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Arbetsutskottets förslag till beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Arbetsutskottets beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

