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Dnr KS 2019/431

Ny taxa enligt lagen om tobak och liknande produkter 2019
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer ny taxa för 2019 enligt lagen om tobak och liknande produkter
enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning av ärendet
Dalslandskommunerna och Säffle kommun har gemensam handläggning av serveringstillstånd
för alkoholdrycker samt för tillsyn av folköl- och tobaksförsäljning. Förändringar som gäller
tobakslagen medför att ansökan istället för anmälan ska göras om försäljning av tobak till
tillståndsenheten. Det medför en mer omfattande administration, där vandelsprövning och
ekonomisk prövning likvärdig ansökan om serveringstillstånd är nödvändig.
Taxeförändringen för 2019 gäller ny lag för ansökan enligt tobakslagen och liknande produkter,
som även påverkar tillsynsavgift för e-cigaretter med påfyllnadsbehållare, folköl samt receptfria
läkemedel. Tillsynsavgiften för tobaksförsäljning kommer att höjas då även inre tillsyn och
ekonomisk prövning ska göras flera gånger per år.
Avgifter som avser tobakstillstånd ska inte vara skattefinansierade utan verksamheten ska
så långt möjligt avgiftsfinansieras enligt de principer som lagstadgats i kommunallagen
(2017:725). En administrativ avgift tas ut för det arbete som krävs vid tillsyn och
registerhållning hos kommunen.
Beslutsunderlag
• Nuvarande taxa för 2019.
• Tjänsteskrivelse med bilaga.
• Socialnämndens beslut 2019-08-21, § 141.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige fastställer ny taxa för 2019
enligt lagen om tobak och liknande produkter enligt föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Omedelbar justering
Paragrafen justeras omedelbart.
_________________________
Morgan E Andersson

Justerandes sign

_________________________
Michael Melby

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2019/430

Bemyndigande att utfärda anvisningar på bank- och checkräkning
för socialnämnden
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge följande personer bemyndigande att utfärda betalningar
på bank- och checkräkning samt uttagsrätt på konto 8234-7 3512 3363:
Socialchef Malin Johansson
Sektorchef IFO Christian Calonne
Socialsekreterare Ingela Pettersson
Socialsekreterare Anna-Karin Sandberg
Handläggare Niclas Nilsson
Handläggare Helena Sundström
Handläggare Maritha Johansson
Enhetschef Camilla Björk Karlsson
Förste socialsekreterare Camilla Karlsson
Socialsekreterare Cajsa Lindberg
Socialsekreterare Sara Brännstedt
Socialsekreterare Sara Gafori
Sammanfattning av ärendet
På grund av personalförändringar inom socialförvaltningen och individ- och familjeomsorgsenheten behöver nytt beslut tas vad gäller bemyndigande att utfärda anvisningar på bankoch checkräkning samt uttagsrätt på konto.
Beslutsunderlag
• Socialnämndens beslut 2019-03-13, § 57.
• Socialnämndens beslut 2019-08-21, § 149.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att ge föreslagna
personer bemyndigande att utfärda betalningar på bank- och checkräkning samt uttagsrätt på
konto 8234-7 3512 3363.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Omedelbar justering
Paragrafen justeras omedelbart.
_________________________
Morgan E Andersson

Justerandes sign

_________________________
Michael Melby

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2019-09-10

Sammanträdesdatum

sida

§ 255

Rapporter
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m:
• Coop-huset
Ordförande rapporterar från möte med företrädare för ägarna till Coop-huset.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2019/428

Mathantering på Karolinen i Dals Rostock
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att säga upp hyresavtalen med AB Melleruds
Bostäder för Karolinen i Dals Rostock från och med 1 januari 2023 för eventuell
omförhandling.
2. uppmana socialnämnden att säga upp de egna hyresavtalen med AB Melleruds Bostäder
för Karolinen i Dals Rostock från och med 1 januari 2023 för eventuell omförhandling.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att
1. återremittera ärendet för fortsatt beredning vad gäller det ekonomiska ansvaret för
kostnaderna för mathantering, hyra av lokaler och personal på Karolinen i Dals Rostock.
2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträdet den 1 oktober 2019.
Sammanfattning av ärendet
Enhetschefen för Kost/service, socialchefen och sektorchefen för Vård och omsorg
redovisade vid sammanträdet den 27 augusti kostnader och intäkter för mathantering på
Karolinen i Dals Rostock. Vidare informerade socialchefen och sektorchefen för Vård och
omsorg om förslag till alternativ till nuvarande mathantering dvs. matportioner via hemtjänsten.
Arbetsutskottet beslutade den 27 augusti 2019, § 244, att ge samhällsbyggnadnadschefen i
uppdrag att utreda om lokalerna på Karolinen kan utnyttjas på ett mer kostnadseffektivt sätt.
Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 10 september 2019.
Beslutsunderlag
• Arbetsutskottets beslut 2019-08-27, § 244.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att
1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att säga upp hyresavtalen med AB Melleruds
Bostäder för Karolinen i Dals Rostock från och med 1 januari 2023 för eventuell
omförhandling.
2. uppmana socialnämnden att säga upp de egna hyresavtalen med AB Melleruds Bostäder
för Karolinen i Dals Rostock från och med 1 januari 2023 för eventuell omförhandling.
Arbetsutskottet beslutar att
1. återremittera ärendet för fortsatt beredning vad gäller det ekonomiska ansvaret för
kostnaderna för mathantering, hyra av lokaler och personal på Karolinen i Dals Rostock.
2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträdet den 1 oktober 2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sektorchef Vård och omsorg
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Dnr KS 2015/608.286

Projekt Byggnation särskilt boende på Ängenäs i Mellerud,
omfördelning av medel
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att godkänna omfördelning av medel från projekt Byggnation
särskilt boende på Ängenäs i Mellerud till projekt Inventarier särskilt boende.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 22 februari 2017, § 13, att bygga ett särskilt boende med
54 platser på Ängenäs i Mellerud under förutsättning att detaljplanen för Norra Ängenäs vinner
laga kraft.
Total budget för byggnationen är 147,105 Mnkr. I projektet är det medräknat 5,5 Mnkr
till inventarier. Detta belopp behöver startas som ett eget projekt som socialförvaltningen
förfogar över. Inventarierna kommer att inhandlas av förvaltningen och de behöver kunna
följa upp projektet i sin bokföring.
Beslutsunderlag
• Kommunfullmäktiges beslut 2017-02-22, § 13.
• Redovisning av förslag - Omfördelning av projektmedel.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att godkänna
omfördelning av medel från projekt Byggnation särskilt boende på Ängenäs i Mellerud till
projekt Inventarier särskilt boende.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschefen
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen
Socialnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 258

Samhällsbyggnadsfrågor
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadschefen redogör för aktuella samhällsbyggnads- och planfrågor:
• Försäljning av tomt, Sapphult
Samhällsbyggnadschefen redogör för möte med intressent till tomt på Sapphult.
• Utbyggnad VA/gator Sapphult
Samhällsbyggnadschefen redogör för pågående arbete med utbyggnad av VA
och gator. Detaljplanen för Sapphult ska nu ut på utställning innan beslut i
kommunfullmäktige. Eftersom planerade gator finns med i nuvarande detaljplan
kan arbetet att färdigställa VA och gator påbörjas.
• Lägesrapport Gata/Park
Samhällsbyggnadschefen redogör för pågående samtal med personalen tillsammans
med Åmålshälsan. Genomgång av arbetsfördelning tillsammans med AB Melleruds
Bostäder. Eventuellt kan en del av verksamheten läggas ut på entreprenad.
• Parkgatans aktivitetsgård/fotbollsplan
Kommunchefen och samhällsbyggnadschefen redogör för pågående rekrytering
av chef m.m.
• Bryggan vid Stenmagasinet/Sunnanå hamnrestaurang
Samhällsbyggnadschefen redogör kort för aktuellt läge när det gäller länsstyrelsens
tillsyn av bryggan vid Stenmagasinet samt pågående uppgörelse med arrendator till
Sunnanå hamnrestaurang.
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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Dnr KS 2019/436

Digitaliseringsstrategi för Melleruds kommun, uppdrag
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att
1. ge enhetschefen för Digital service i uppdrag att ta fram förslag till Digitaliseringsstrategi
för Melleruds kommun.
2. delredovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den
26 november 2019.
Sammanfattning av ärendet
Sveriges kommuner står inför utmaningar då det gäller ekonomi, demografi, kompetensförsörjning, miljö & hållbarhet, service och tillgänglighet. Ett sätt att möta utmaningarna
är att utveckla kommunens service och verksamhet med hjälp av digitalisering.
Regeringens digitaliseringsstrategi från 2017 har resulterat i digitala strategier och
handlingsplaner på nationell nivå. För att tydliggöra inriktningen på Melleruds kommun
digitaliseringsarbete behöver en digitaliseringsstrategi tas fram.
Syftet med strategin är att ange en färdriktning för kommunens digitalisering och att visa
hur digitaliseringen kan bemöta framtidens utmaningar, öka samhällsservicen för de som
bor och verkar i Melleruds kommun samt vara ett stöd till kommunens nämnder och
förvaltningar.
Digitaliseringen ska fungera som ett verktyg för verksamheten. Digitalisering handlar
därför i första hand om verksamhetsutveckling. Varje verksamhet och förvaltning i
Melleruds kommun förväntas löpande ta initiativ i syfte att effektivisera och förbättra.
Det digitala perspektivet ska finnas med i all utveckling och inför stora beslut och
investeringar ska digitaliseringsinsatser värderas utifrån de nyttor de skapar för
medborgare och verksamheter.
Beslutsunderlag
• Regeringens digitaliseringsstrategi (faktablad).
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att
1. ge enhetschefen för Digital service i uppdrag att ta fram förslag till Digitaliseringsstrategi
för Melleruds kommun.
2. delredovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den
26 november 2019.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Enhetschefen för Digital service
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 260

Näringslivs- och marknadsföringsfrågor
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Näringslivsutvecklaren redogör för aktuella näringslivs- och marknadsföringsfrågor:
• Förenkla helt enkelt
Näringslivsutvecklaren redogör för pågående arbete i projektet Förenkla helt enkelt.
Preliminärt nytt möte i arbetsgruppen 7 oktober 2019. Presentationden 4 november 2019,
tillsammans Åmåls kommun, för alla som varit med i den tidigare processen.
• Näringslivsrankningen
Näringslivsutvecklaren redogör utvecklingen av näringslivets betyg genom åren –
Mellerud jämfört med riket.
• Näringslivsplan för Melleruds kommun
Näringslivsutvecklaren redogör för pågående arbete med att ta fram en näringslivsplan.
• Budget
Näringslivsutvecklaren redogör för aktuellt budgetläge när det gäller näringslivsaktiviteter.
• Kanalyran
Näringslivsutvecklaren lämnar en delredovisning från MellerudsNavet av Kanalyrans
ekonomiska resultat.
• Kompetensbehov
Enkät kommer att gå ut med frågor om kompetensbehov inom Fyrbodal.
• Melleruds centrum
Ordförande informerar om inplanerat möte med en av fastighetsägarna
vid Köpmantorget.
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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§ 261

Säkerhetsfrågor
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Säkerhetssamordnaren redovisar aktuella frågor inom arbetet med säkerhet och beredskap:
• Information om händelser som inträffat sedan 11 juni 2019
Säkerhetssamordnaren redogör för vidtagna åtgärder i samband med kokningsrekommendationer i Dals Rostock, problem med kommunens passersystem,
algblomning, tekniska störningar i kommunhuset och Fagerlidshemmet.
• Vad är på gång?
Säkerhetssamordnaren informerar om att revidering av kommunens risk- och
sårberhetsanalys (RSA) snart klar, därefter sker revidering av övriga krisberedskapsdokument. Förslag till samverkan med näringslivet i Mellerud presenterades vid förra
näringslivsrådet. Frågan behöver följas upp för att säkerställa att vi landar i en lösning.
Övning för tjänstepersonerna planeras. Totalförsvarsövning 2020 (TFÖ 2020).
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2019/109

Motion om en långsiktig lösning på förskolan
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att
1. återremittera ärendet och ge kommunchefen i uppdrag att ta fram en samlad bild
över vilka beslut som tagits i kultur- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen
när det gäller planer för framtida förskoleutbyggnad m.m.
2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 1 oktober 2019.
Sammanfattning av ärendet
Michael Melby (S) och Marianne Sand Wallin (S) föreslog i en motion den 27 februari 2019
att kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun tillsätter en utredning med uppgift att
föreslå och kostnadsberäkna åtgärder för att långsiktigt lösa förskole situationen i Mellerud,
både vad det gäller lokaler och personal, på ett sådant sätt att kommunen kan erbjuda plats
på önskad ort inom den tidsram som skollagen anger.
Arbetsutskottet beslutade den 12 mars 2019 att ge kommunchefen och kultur- och
utbildningschefen i uppdrag att utreda motionen och lämna förslag till svar.
Beslutsunderlag
• Motion från Michael Melby (S) och Marianne Sand Wallin (S)
• Arbetsutskottets beslut 2019-03-12, § 70.
• Kommunstyrelseförvaltningens förslag till motionssvar.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att
1. återremittera ärendet och ge kommunchefen i uppdrag att ta fram en samlad bild
över vilka beslut som tagits i kultur- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen
när det gäller planer för framtida förskoleutbyggnad m.m.
2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 1 oktober 2019.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Kommunchefen

Justerandes sign
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Dnr KS 2018/742

Riktlinjer för kommunal sponsring i Melleruds kommun
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att
1. återremittera ärendet och ge kommunchefen i uppdrag att revidera riktlinjerna utifrån förd
diskussion.
2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 15 oktober 2019.
Sammanfattning av ärendet
Det finns behov av övergripande vägledning vid behandling av ansökningar om kommunal
sponsring eller sponsringsliknande bidrag från kommunen.
Arbetsutskottet beslutade den 18 december 2018, § 477, att ge kommunchefen i uppdrag
att ta fram ett förslag på riktlinjer för kommunal sponsring.
Beslutsunderlag
• Arbetsutskottets beslut 2018-12-18, § 477.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
• Förslag på riktlinjer för kommunal sponsring i Melleruds kommun.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att
1. återremittera ärendet och ge kommunchefen i uppdrag att revidera riktlinjerna utifrån förd
diskussion.
2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 15 oktober 2019.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Kommunchefen
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§ 264

Aktuella frågor
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor:
• Kroppefjäll 2:5
Kommunchefen och GIS- och parkchefen redogör för förfrågan om att stycka av fastigheten
Kroppefjäll 2:5 i 20 mindre delar och vad lagstiftningen säger utifrån översiktsplan m.m.
Kommunchefen lämnar ett skriftligt svar till intressenten.
Förslag till beslut på sammanträdet
Förste ordföranden Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Ansökan om bygdepeng till byte av yttertak på Bolstads bygdegård
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att
1. bevilja Bolstad-Grinstad byalag och bygdegårdsförening 90 tkr i bygdepeng till materialkostnader i samband med byte av yttertak på Bolstads bygdegård.
2. finansiering sker inom kommunstyrelsens budget 2019 för bygdepeng.
3. bidraget beviljas under förutsättning att erforderliga myndighetsbeslut erhålls.
Sammanfattning av ärendet
Bolstads- och Grinstads byalag och bygdegårdsföreningen har ansökt om bidrag
från kommunen för att byta yttertaket på Bolstads bygdegård. Det nuvarande taket
är av eternit och i dåligt skick. Eftersom det måste vara en firma med behörighet
för att handskas med sådant material kommer nedtagningen och bortforsling av
gammalt tak, plus nytt tak samt arbetet att kosta mer än vad föreningen klarar
av ekonomiskt.
Det finns möjlighet att söka bidrag från Boverket för 50 procent av kostnaden.
Boverket kräver dock att kommunen är med och finansierar 30 procent och
föreningen resterande 20 procent, antigen med egna medel eller genom ideellt
arbete som värderas till 220 kronor/timme.
Den totala kostnaden motsvarar 249 tkr exklusive moms, 311 250 kronor inklusive
moms. Kommunens finansiering motsvarar 74 700 kronor exklusive moms,
93 375 kronor inklusive moms. Bygdegårdsföreningen uppskattar att materialkostnaden motsvara cirka 90 tkr.
Beslutsunderlag
• Ansökan om bygdepeng till byte av yttertak på Bolstads bygdegård
• Offert GustAB
• Regler för kommunal bygdepeng.
Förslag till beslut på sammanträdet
Förste vice ordföranden Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet beslutar att
1. bevilja Bolstad-Grinstad byalag och bygdegårdsförening 90 tkr i bygdepeng till materialkostnader i samband med byte av yttertak på Bolstads bygdegård.
2. finansiering sker inom kommunstyrelsens budget 2019 för bygdepeng.
3. bidraget beviljas under förutsättning att erforderliga myndighetsbeslut erhålls.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Bolstad-Grinstad byalag och bygdegårdsförening
Processledaren
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen
Justerandes sign
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