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  Utdragsbestyrkande 

Tid och plats Tisdagen den 28 maj 2019, klockan 08.30 – 12.10,  
13.00 – 16.50 i Skållerudsrummet 

Beslutande  
Ledamöter Morgan E Andersson (C) 

Eva Pärsson (M) 
Daniel Jensen  (KD 
Ulf Rexefjord (SD) 
 

Tjänstgörande ersättare Thomas Hagman (S) för Michael Melby (S) 
 
Övriga närvarande 
Tjänstepersoner Sophia Vikström, kommunchef    

Ingrid Engqvist, chefssekreterare 
Malin Johansson, socialchef § 152, 184 
Dan Gunnardo, förbundschef § 153 
Björn Lindquist, ekonomichef § 154-160 
Mario Vasquez, processledare § 160-161, 176 
Lorentz Norberg, enhetschef gata/park § 162 
Magnus Olsson, samhällsbyggnadschef § 162-169 
Anders Broberg, enhetschef VA  § 163-164 
Peter Mossberg, enhetschef fastighet § 165-166, 169, 184 
Patrik Tellander, enhetschef förråd/renhållning § 169 
Jeanette Johansson, HR-chef § 172-174 
Niklas Lindén, kommunarkivarie § 175 
Filip Björndahl, bygglovsingenjör  § 176 
Sarah Isgren, projektanställd Kanalyran § 177 
Karolina Christensson, sektorchef Vård och omsorg § 184 

 
Övriga Kerstin Söderlund, verksamhetsledare Framtidsbygder § 176 
 
Utses att justera  
Justerare Eva Pärsson (M) 
Ersättare Daniel Jensen (KD) 
 
Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 31 maj 2019, klockan 08.00.  
 
Justerade paragrafer  §§ 152 - 184 
 
Underskrifter Sekreterare ..............................................................................................  
  Ingrid Engqvist 

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

 Justerande .............................................................................................................................................. 
 Eva Pärsson 

 
 ANSLAG/BEVIS   

Protokollet är justerat.  Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
Sammanträdesdatum 2019-05-28 

 

Datum då anslaget sätts upp 2019-05-31  
  

Datum då anslaget tas ned 2019-06-24  
  

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 
Underskrift ........................................................................................................ 

 Ingrid Engqvist 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Innehållsförteckning 
 

§ 152  Svar angående rekommendation till kommunernas om Gemensam finansiering 
av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter 

3 

§ 153  Dalslands Miljö- och energiförbund – bokslut 2018 och revisionsberättelse 4 
§ 154  Skattesats 2020 5 
§ 155  Budget 2020, plan 2021-2022 6 
§ 156  Investeringsbudget 2020, plan 2021-2022 8 
§ 157  Borgensram och låneram 2020 9 
§ 158  Fyrbodals kommunalförbund – årsredovisning och förvaltningsrevision  

för 2018 
10 

§ 159  Revidering av anvisningar för hantering av kontokort 11 
§ 160  Översyn av daglig verksamhet inom socialförvaltningens Stöd och service 12 
§ 161  Ansökan om bidrag till filtreringsanläggning i OK-stugan 15 
§ 162  Policy för kommunalt ansvar för offentlig vägbelysning inom Melleruds kommun 16 
§ 163  Slutredovisning av projekt Ovidkommande vatten Syrénvägen i Dals Rostock 

och projekt Ovidkommande vatten 2018 
17 

§ 164  Projekt VA Sapphult, startbesked  18 
§ 165  Slutredovisning av projekt Ventilation grupprum Åsebro skola 19 
§ 166  Projekt Nordalsskolan utbyggnad av lokaler (tilläggsanslag) 20 
§ 167  Försäljning av del av fastigheten Sapphult 1:3 21 
§ 168  Försäljning av del av fastigheten Mellerud 1:124 samt del av fastigheten 

Mellerud 1:256 
22 

§ 169  Samhällsbyggnadsfrågor 23 
§ 170  Svar på remiss - Promemoria om förutsättningarna för hur uppgifterna i 

detaljplaner och planbeskrivningar kan tillgängligöras och behandlas digitalt 
24 

§ 171  Revidering av föreskrifter om eldningsförbud 25 
§ 172  Åtgärder för att underlätta rekrytering särskilt svårrekryterade grupper  27 
§ 173  Uppföljning av heltidsplanen 29 
§ 174  Personalfrågor  30 
§ 175  Kommunens konstssamling –uppdrag att inventera 21 
§ 176  Information om Leaderområde Framtidsbygder Dalsland Årjäng Munkedal 32 
§ 177  Kanalyran 2019 33 
§ 178  Information om samrådsredogörelse för Översiktsplan för Melleruds kommun 34 
§ 179  Vita Sandars Camping - godkännande av investering i ombyggnad poolområde  35 
§ 180  Vita Sandars Camping - godkännande av investering i linbana  36 
§ 181  Revidering av kommunstyrelsens delegeringsregler 37 
§ 182  Aktuella frågor 38 
§ 183  Rapporter 39 
§ 184  Åtgärder med anledning av Arbetsmiljöverkets inspektion av arbetsmiljön för 

Hemvården Centrum  
40 

 
  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-28 3
  
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 152 Dnr KS 2019/123 
 
Svar angående rekommendation till kommunernas om 
Gemensam finansiering av ett mer samlat system för 
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) 
rekommendation om Gemensam finansiering av ett mer samlat system 
förkunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting beslutade vid sitt sammanträde 
den 14 december 2018 att  

• rekommendera kommunerna att gemensamt, till SKL, finansiera viktiga 
förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena uppföljning 
(kvalitetsregister, brukarundersökningar m.m.) och nationell samordning till en 
kostnad av maximalt 19,5 mkr årligen vilket innebär ca 1,95 kr/invånare/år i 
kommunen. Finansieringen gäller för fyra år (2020-2023).  

• kostnaden fördelas per kommun utifrån beräkningsmodellen för SKL:s 
medlemsavgift. Medlemsavgiften baseras på befolkningen i respektive kommun. 
De fyra största kommunerna får en rabatt på 10 procent.  

• en uttalad avsikt är att finansiering och organisering permanentas, där 
kommunerna så väl som staten bidrar långsiktigt.  

• i en skrivelse informera kommunerna om rekommendation samt be dem 
meddela SKL sitt ställningstagande till det samlade förslaget senast den 15 juni 
2019. 

Socialnämnden beslutade den 24 april 2019, § 79, att föreslå kommunstyrelsen  
att anta rekommendation från Sveriges kommuner och landsting (SKL) till 
kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat system för 
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter. 
 
Beslutsunderlag 

• SKL:s rekommendation. 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-02. 
• Socialnämndens beslut 2019-04-24, § 79. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att anta Sveriges Kommuner 
och Landstings (SKL) rekommendation om Gemensam finansiering av ett mer 
samlat system förkunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-28 4
  
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 153 Dnr KS 2019/271 
 
Dalslands Miljö- och energiförbund – bokslut 2018 och 
revisionsberättelse 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen  
för Dalslands miljö- och energiförbund samt de enskilda förtroendevalda  
i detta organ ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Dalslands miljö- och energiförbund har översänt bokslut för 2018.  

Verksamheten uppvisar ett positivt resultat med 550 tkr. Avvikelsen är 1 150 tkr 
mot budgeterat resultat. Det finansiella måler som direktionen fastställt för 2018 
uppnås i och med årets resultat. 
 
Beslutsunderlag 

• Dalslands miljö- och energiförbund bokslut och revisionsberättelse 2018. 
• Dalslands miljö- och energinämnd beslut 2019-04-18, § 4. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun 
beviljar förbundsdirektionen för Dalslands miljö- och energiförbund samt de 
enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-28 5
  
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 154 Dnr KS 2019/289 
 
Skattesats för Melleruds kommun 2020 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer oförändrad skattesats för år 2020 med  
22:60 kronor per skattekrona enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt 11 kap. § 8 i kommunallagen ska skattesatsen fastställas av kommun- 
fullmäktige före oktober månads utgång 

Det framtagna förslaget till budget 2020 innehåller förslag till oförändrad  
kommunal skattesats med 22:60 kronor per skattekrona. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till budget för 2020 och plan 2021-2022.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige fastställer oförändrad skattesats för 
år 2020 med 22:60 kronor per skattekrona enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 155 Dnr KS 2019/62 
 
Budget 2020, plan 2021-2022 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa budget 2020 med föreslagna finansiella mål och inriktningsmål. 

2. fastställa verksamhetsplan för 2021-2022. 

3. beslutet gäller under förutsättning att kultur- och utbildningsnämnden fattar 
beslut den 29 maj 2019. 

 
Reservationer  

Thomas Hagman (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Ulf Rexefjord (SD) reserverar sig mot beslutet. 
 
Protokollsanteckning 

Ulf Rexefjord (SD) lämnar följande protokollsanteckning: 

Sverigedemokraterna i Mellerud har inte för avsikt att godkänna 
tjänstemannaförslaget till budget 2020 i sin helhet som det föreligger nu.  
Vi vill inte spara på våra skolenheter, vi menar att skolan inte tål ytterligare 
besparingar. De skulle snarare behöva utökade resurser. Våra barns skolgång  
är en investering i framtiden, det kan inte prutas bort. Vi kommer göra 
omprioriteringar för att undvika detta. Kärnverksamheterna kommer i första 
rummet för oss.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt 11 kap. § 10 i kommunallagen ska budgeten fastställas av kommunfull- 
mäktige före november månads utgång.   

Beslutsunderlag 

• Förslag till budget för 2020 och plan 2021-2022.  
• Byggnadsnämndens beslut 2019-04-24, § 59. 
• Socialnämndens beslut 2019-04-24, § § 78. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa budget 2020 med föreslagna finansiella mål och inriktningsmål. 

2. fastställa verksamhetsplan för 2021-2022. 

3. beslutet gäller under förutsättning att kultur- och utbildningsnämnden fattar 
beslut den 29 maj 2019. 
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Thomas Hagman (S): De föreslagna besparingar på kommunstyrelsens förvaltning 
och kultur- och utbildningsnämnden i tjänstemannaförslaget 2020 utgår och att 
förslaget till inriktning på ram för 2020 fastställs utan dessa besparingar. 

 
Beslutsgång  

Ordförande ställer majoritetens förslag mot Thomas Hagmans förslag och finner att 
arbetsutskottet bifaller majoritetens förslag. 
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§ 156 Dnr KS 2019/290 
 
Investeringsbudget 2020, plan 2021-2022 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa investeringsbudget för 2020.  

2. fastställa investeringsplan för 2021-2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt 11 kap. § 10 i kommunallagen ska investeringsbudgeten fastställas av 
kommunfullmäktige före november månads utgång. 

Beslutsunderlag 

• Förslag till investeringsbudget 2020 samt plan 2021-2022.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa investeringsbudget för 2020.  

2. fastställa investeringsplan för 2021-2022. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 157 Dnr KS 2019/291 
 
Borgensram och låneram 2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. för 2020, såsom för egen skuld, ingå borgen för AB Melleruds Bostäders 
låneförpliktelser upp till ett högsta belopp på 190 Mnkr jämte därpå löpande 
kostnader. 

2. den ingående låneskulden per den 31 december 2019 utökas med 105 Mnkr  
för att därefter uppgå till 401,3 Mnkr. 

 
Sammanfattning av ärendet 

I enlighet med kommunens finanspolicy ska kommunfullmäktige, i samband med 
fastställande av kommunens budget, ange en borgensram för de kommunala 
bolagen samt en låneram för kommunen. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till budget för 2020 och plan 2021-2022.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att 

1. för 2020, såsom för egen skuld, ingå borgen för AB Melleruds Bostäders 
låneförpliktelser upp till ett högsta belopp på 190 Mnkr jämte därpå löpande 
kostnader. 

2. den ingående låneskulden per den 31 december 2019 utökas med 105 Mnkr  
för att därefter uppgå till 401,3 Mnkr. 

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 158 Dnr KS 2019/268 
 
Fyrbodals kommunalförbund – årsredovisning och 
förvaltningsrevision för 2018 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen  
för Fyrbodals kommunalförbund samt de enskilda förtroendevalda i detta organ 
ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Direktionen för Fyrbodals kommunalförbund har överlämnat en årsredovisning för 
2018 som utförligt beskriver det gångna årets verksamhet och ekonomiska utfall.  
Den ekonomiska redovisningen för 2018 visar ett överskott i basverksamheten på 
cirka 776 tkr. Projektverksamheten visar ett underskott på cirka 7 tkr som är 
hänförligt till ett antal avslutade projekt. Det totala resultatet beräknas uppgå till 
cirka 783 tkr vilket är en försämring med 220 tkr mot prognosen som visade ett 
positivt resultat på 1 Mnkr. 

Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 

• Årsredovisning samt revisionsberättelse för 2018.  
• Fyrbodals kommunalförbunds beslut 2019-03-28, § 11. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun 
beviljar förbundsdirektionen för Fyrbodals kommunalförbund samt de enskilda 
förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 159 Dnr KS 2019/264 
 
Revidering av anvisningar för hantering av kontokort  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa anvisningar för hantering av kontokort 
enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunens anvisningar för användning av betal- och kreditkort fastställdes 1996 
och behöver uppdateras. Användning av kort för inköp innebär nästan alltid en 
utökad administration jämfört med köp mot faktura. I enstaka fall är det motiverat 
att använda kort som betalmedel.  
 
Beslutsunderlag 

• Nuvarande anvisningar för hantering av kontokort. 
• Förslag till anvisningar för hantering av kontokort. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att fastställa anvisningar  
för hantering av kontokort enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 160 Dnr KS 2019/178.720    
 
Översyn av daglig verksamhet inom socialförvaltningens  
Stöd och service - förtydligande av utredningsuppdrag 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. ge kommunchefen i uppdrag att genomföra en utredning av daglig verksamhet 
inom socialförvaltningens Stöd och service enligt föreliggande förslag. 

2. styrgruppen ska bestå av kommunstyrelsens ordförande, socialnämndens 
ordförande och socialnämndens 2:e vice ordförande. 

 
Reservationer  

Ulf Rexefjord (SD) och Thomas Hagman (S) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för egna förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden beslutade den 28 november 2018, § 187, beslutat att genomföra  
en genomlysning av den dagliga verksamheten inom Stöd och Service. Nämnden 
beslutade vidare att denna genomlysning skulle genomföras av extern utredare. 
Sektorchef för stöd och service har vid möte med konsulterna tydliggjort 
uppdraget.  

Socialnämnden beslutade den 20 mars 2019, § 56, att förkasta erbjudandet 
förmedlat av kommunens konsultmäklare gällande utredning av daglig verksamhet 
inom Stöd och Service. Socialnämnden beslutade i stället att be kommunstyrelsen 
att utreda daglig verksamhet inom Stöd och Service med utgångspunkt från 
tidigare beslut i Socialnämnden. 

Arbetsutskottet beslutade den 9 april 2019, § 114, att återremittera ärendet till 
socialnämndens presidie för specificering av utredningsuppdraget och ta upp 
ärendet på nytt vid arbetsutskottets sammanträde den 23 april 2019. 

Socialnämndens presidie överlämnat specificering av förutsättningarna för 
utredningsuppdraget. 

Utredningsgruppen har analyserat samtliga frågeställningar och kriterier och har 
följande kommentarer som måste besvaras av uppdragsgivaren:  

• Utredningsgruppen saknar ett tydligt syfte med utredningen, t ex vad vill man 
åstadkomma med utredningen. Ett tydligt syfte hade underlättat för utredningen 
att självständigt besvara frågeställningarna.  

• Utredningsgruppen identifierar tre etapper i utredningen.  

• (Etapp ett) består av frågeställning 1, 2. Syftet med dessa frågeställningar är 
att analysera om verksamheterna inom daglig verksamhet bedrivs enligt lag samt 
att analysera de ekonomiska förutsättningarna.  
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• (Etapp två) består av frågeställning 3, 4. Syftet med dessa frågeställningar är 
att analysera och identifiera effektiviseringar, rationaliseringar och alternativa 
driftformer.  

• (Etapp tre) består av frågeställning 5. Syftet med denna är att undersöka och 
bereda möjligheterna till att konkurrensutsätta egen regi enligt Lag om 
valfrihetssystem (LOV), Lag om offentlig upphandling (LOU) eller Idéburet offentligt 
partnerskap (IOP). 

• Utredningsgruppen identifierar även vissa frågetecken kring styrgrupp och 
uppdragsgivare. För att garantera utredningens integritet bör KSAU agera som 
styrgrupp.          

Det finns en överhängande risk att utredningen över tid ökar i omfattning och 
därför kan utredningen bli mycket kostnadsdrivande. Uppdragsgivaren bör därför 
förtydliga en avgränsning.  

Det är i nuläget är det mycket svårt att identifiera den exakta kostnaden för 
utredningen. En första avstämning efter 80 arbetstimmar är därför väl motiverat.    

Kommunchefen har sammansatt en utredningsgrupp för att analysera 
socialnämndens begäran. Syftet är att kartlägga behovet av resurser och 
kompetens för att färdigställa en utredning som motsvarar nämndens 
förväntningar.   

Utredningsgruppen bedömer att kommunstyrelseförvaltningen besitter både 
kompetensen och resurserna för att på ett tillfredställande sätt färdigställa 
utredningen. 
 
Beslutsunderlag 

• Socialnämndens beslut 2019-03-20, § 56. 
• Arbetsutskottets beslut 2019-04-09, § 114. 
• Socialnämndens presidies specificering av förutsättningar. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen i 
uppdrag att genomföra en utredning av daglig verksamhet inom 
socialförvaltningens Stöd och service enligt föreliggande förslag. 

Daniel Jensen (KD): Styrgruppen ska bestå av kommunstyrelsens ordförande, 
socialnämndens ordförande och socialnämndens 2:e vice ordförande. 

Ulf Rexefjord (SD): Styrgruppen ska bestå av kommunstyrelsens arbetsutskotts 
ledamöter. 

Thomas Hagman (S): Styrgruppen ska bestå av kommunstyrelsens ordförande och  
2:e vice ordförande samt socialnämndens ordförande och 2:e vice ordförande. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Beslutsgång 1 

Ordförande frågar på Morgan E Andersson förslag och finner att arbetsutskottet 
bifaller detta. 
 
Beslutsgång 2 

Därefter ställer ordförande Daniel Jensens, Ulf Rexefjords och Thomas Hagmans 
förslag mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller Daniel Jensens förslag. 
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§ 161 Dnr KS 2018/642 
 
Ansökan om bidrag till filtreringsanläggning i OK-stugan 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bifalla ansökan om bidrag till filtreringsanläggning i 
OK-stugan. Bidraget motsvarar 36 875 kronor och finansieras genom bygdepengen.     
 
Sammanfattning av ärendet 

Dalslands-, Miljö- och Energiförbund har ålagt OK Kroppefjäll att komplettera 
befintligt avlopp med en filteranläggning.  

OK Kroppefjäll har ansökt om bidrag till filteranläggning i OK-stugan.  
 
Beslutsunderlag 

• Ansökan om bidrag till filtreringsanläggning i OK -stugan 
• Reglemente 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att bifalla ansökan om bidrag 
till filtreringsanläggning i OK-stugan. Bidraget motsvarar 36 875 kronor och 
finansieras genom bygdepengen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 162 Dnr KS 2017/370 
 
Policy för kommunalt ansvar för offentlig belysning inom 
Melleruds kommun  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Policy för kommunalt ansvar för offentlig 
belysning inom Melleruds kommun enligt föreliggande förslag.  
 
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. 

Arbetsutskottet beslutade den 23 april 2019, § 120, att återremittera ärendet för 
revidering av Policy för kommunalt ansvar för offentlig belysning inom Melleruds 
kommun enligt föreslagna ändringar. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag Policy för kommunalt ansvar för offentlig belysning inom Melleruds 
kommun. 

• Presentation med kartor. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att anta Policy för 
kommunalt ansvar för offentlig belysning inom Melleruds kommun enligt 
föreliggande förslag.  
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 163 Dnr KS 2018/384, KS 2018.556 
 
Slutredovisning av projekt Ovidkommande vatten Syrénvägen 
i Dals Rostock och projekt Ovidkommande vatten 2018 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt Ovidkommande vatten 
Syrénvägen i Dals Rostock och projekt Ovidkommande vatten 2018 och avslutar 
ärendena. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Arbetsutskottet beslutade den 19 juni 2018, § 261 och den 25 september 2018,  
§ 327, att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta projekten 
Ovidkommande vatten Syrénvägen i Dals Rostock respektive projekt 
Ovidkommande vatten 2018 och lämna en slutredovisning när projekten var 
slutförda. 

Projekt som genomförts under år 2018: 

Gerserud 5 373 740 kronor, pågår även 2019 

Bäckebolsvägen/Villavägen 99 916 kronor, klart 2018 

Syrenvägen 618 267 kronor, pågår även 2019 

Långgatan 110 000 kronor, klart 2018 

Åsensbruk 18 529 kronor pågår även 2019 

Mellerud 339 529 kronor, pågår även 2019 

Projektering 673 811 kronor, flyttas till respektive gata när projekten startas. 

Resterande belopp på ovidkommande vatten 2018 flyttas med till 2019.  
Beloppet är 4 386 008 kronor. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2018-06-19, § 261. 
• Arbetsutskottets beslut 2018-09-25, § 327. 
• Slutredovisning. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt 
Ovidkommande vatten Syrénvägen i Dals Rostock och projekt Ovidkommande 
vatten 2018 och avslutar ärendena. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadschefen, enhetschef VA, ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen  
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§ 164 Dnr KS 2019/288 
 
Projekt VA Sapphult, startbesked  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta 
projektet VA Sapphult och lämna en slutredovisning när projektet är slutfört. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har för avsikt att bebygga området Sapphult och håller på med en 
reviderad detaljplan. Området Sapphult ligger i direkt anslutning till befintligt 
verksamhetsområde i Melleruds tätort och kommer vid översyn att lyftas in det 
verksamhetsområdet. 

Finansiering av kapital- och driftkostnader sker genom VA-taxan och framtida  
VA-anslutningsavgifter 

Projektet beräknas pågå från den 1 juni 2019 till den 1 juni 2020. 
 
Beslutsunderlag 

• Projektbeskrivning. 
• Kostnadskalkyl (arbetsmaterial). 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen  
i uppdrag att starta projektet VA Sapphult och lämna en slutredovisning när 
projektet är slutfört. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschef VA 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 165 Dnr KS 2018/660 
 
Slutredovisning av projekt Ventilation grupprum Åsebro skola 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt Ventilation grupprum 
Åsebro skola och avslutar ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Den nuvarande ventilationen var inte tillräcklig för det antal elever som undervisas  
i det nya grupprummet i källaren. Ventilationen uppfyllde heller inte myndighets-
kraven (OVK). För att öka antalet rum som kan användas till utbildning har  ett rum 
i källaren renoverats och ett ventilationssystem monterats in med återvinning. 
Arbetet har utförts i egen regi och ventilationsentreprenör. 

Kapital- och driftskostnader har finansierats via höjd hyra till kultur- och 
utbildningsförvaltningen. 

Arbetsutskottet beslutade den 20 november 2018, § 430, att ge samhällsbyggnads-
chefen i uppdrag att starta projektet Ventilation grupprum Åsebro skola och lämna 
en slutredovisning när projektet är slutfört.  
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2018-11-20, § 430. 
• Slutredovisning. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt 
Ventilation grupprum Åsebro skola 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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§ 166 Dnr KS 2019/285 
 
Projekt Nordalsskolan utbyggnad av lokaler, startbesked 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta 
projektet Nordalsskolan utbyggnad av lokaler och lämna en slutredovisning när 
projektet är slutfört. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Med anledning av det ökade elevantalet i Melleruds kommun har kultur- och 
utbildningsförvaltningens skolsamordnare fått i uppdrag att genomföra en 
lokalöversyn av grundskolan och gymnasieskolan. Efter genomförd utredning 
föreslår kultur- och utbildningsförvaltningen att det byggs två klassrum på 
Nordalsskolan och att personalrummets yta utökas, på bekostnad av ett grupprum.  

Kultur- och utbildningsnämnden har den 21 mars 2018, § 35, begärt av 
kommunstyrelsen att få investeringsmedel för utbyggnation av två klassrum  
på Nordalsskolan, samt utökad yta av Nordalsskolans personalrum.  

Kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 18 april 2018, § 45, att begära  
av kommunstyrelsen att få investeringsmedel på 5,3 Mnkr för utbyggnation av  
två klassrum på Nordalsskolan, samt utökad yta av Nordalsskolans personalrum. 

Kommunfullmäktige beslutade den 23 maj 2018, § 47, att bevilja kultur- och 
utbildningsnämnden 5,3 Mnkr för utbyggnation av två klassrum på Nordalsskolan 
samt utökad yta av Nordalsskolans personalrum. Finansiering sker genom en 
utökning av investeringsbudgeten för 2018. 

Vid anbudsöppningen så visade det sig att detta belopp inte var tillräckligt. 
I investeringsbudget för år 2019 så finns det avsatt ytterligare 1,7 Mnkr och  
dessa ansöker samhällsbyggnadsförvaltningen nu om att få starta. Totalt har 
projektet då fått 7 Mnkr. 
 
Beslutsunderlag  

• Kommunfullmäktiges beslut 2018-05-23, § 47. 
• Projektbeskrivning med kostnadskalkyl (arbetsmaterial). 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i 
uppdrag att starta projektet Nordalsskolan utbyggnad av lokaler och lämna en 
slutredovisning när projektet är slutfört. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 167 Dnr KS 2019/287 
 
Försäljning av del av fastigheten Sapphult 1:3 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att sälja  
del av fastigheten Sapphult 1:3 till Dan Johannessons Fastighets AB. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Dan Johannessons Fastighets AB planerar att uppföra en byggnad på cirka 
750 m2 för entreprenadarbete inom ledningsbyggnation samt maskinuthyrning. 

Markpris är enligt taxa 35:-/m2. Total yta beräknas till 10 000 m2.   

Total köpeskilling är 350 tkr. Denna kommer att justeras efter att 
lantmäteriförrättning är utförd. Lantmäterikostnader betalas av köparen. 
 
Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 
• Köpeavtal. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen  
i uppdrag att sälja del av fastigheten Sapphult 1:3 till Dan Johannessons  
Fastighets AB. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 168 Dnr KS 2019/286 
 
Försäljning av del fastigheten Mellerud 1:124 samt del av 
fastigheten Mellerud 1:256 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att sälja  
del av fastigheten Mellerud 1:124 samt del av fastigheten Mellerud 1:256 till  
LE-gruppen Fastigheter AB. 
 
Sammanfattning av ärendet 

LE-gruppen Fastigheter AB planerar att uppföra en verksamhetslokal på  
cirka 850 m2.  

Markpris är enligt taxa 50:-/m2. Total yta beräknas till 5 540m2.   
Total köpeskilling är 277 tkr. Denna justeras efter att lantmäteriförrättning  
är utförd. Lantmäterikostnader betalas av köparen. 
 
Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 
• Köpeavtal. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i 
uppdrag att sälja del av fastigheten Mellerud 1:124 samt del av fastigheten 
Mellerud 1:256 till LE-gruppen Fastigheter AB. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 169  
 
Samhällsbyggnadsfrågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadschefen redogör för aktuella samhällsbyggnads- och planfrågor: 

• Elabonnemang för Snökanon Kroppefjäll.  

• Båtskjul Örnudden.  

• Lägesbild Sunnanå Hamn. 

• Lägesbild Elljusspår Kroppefjäll. 

• Information angående bussgata. 

• Marknadsföring av industritomter. 

• Försäljning av kommunala tomter, Sundserud 

• Försäljning av kommunala tomter, Örnudden 
 
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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§ 170 Dnr KS 2019/256 
 
Svar på remissen - Promemoria om förutsättningarna för  
hur uppgifterna i detaljplaner och planbeskrivningar kan 
tillgängligöras och behandlas digitalt 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att svara på Boverkets remissförfrågan enligt bifogat 
remissyttrande. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Melleruds kommun har tagit del av Boverkets Promemoria (PM) om förut-
sättningarna för hur uppgifterna i detaljplaner och planbeskrivningar kan 
tillgängliggöras och behandlas digitalt.  

Genom en ändring i plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, har regeringen 
beslutat att detaljplaner och planbeskrivningar ska utformas så att uppgifterna i 
dessa kan tillgängliggöras och behandlas digitalt. Förutsättningarna för hur digital 
detaljplanerinformation ska hanteras har hittills inte varit tillräckligt utredda för att 
det skulle vara möjligt att reglera genom föreskrifter.  

Boverket har därför skickat ut denna PM med förslag på föreskriftsutformning och 
en övergripande konsekvensbeskrivning och nyttobeskrivning på remiss. Om 
förutsättningarna som beskrivs i denna PM uppfylls planerar Boverket att skicka  
ut en formell remiss om föreskrifter för digital information i detaljplaner och 
planbeskrivningar med tillhörande konsekvensutredning. Boverket bedömer att 
detta tidigast kan ske under hösten 2019. Arbetet kommer att samordnas med 
Lantmäteriet. 
 
Beslutsunderlag 

• Boverkets remisshandlingar 
• Förslag till remissyttrande. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att svara på Boverkets 
remissförfrågan enligt bifogat remissyttrande. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-28 25
  
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 171 Dnr KS 2019/175 
 
Revidering av föreskrifter om eldningsförbud 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. upphäva föreskrifter om eldningsförbud, § 49, KF 2015-05-20. 

2. fastställa förslag till reviderade föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud. 

3. ge kommunstyrelsen i uppdrag att analysera behovet av ytterligare revidering  
av kommunens föreskrift med anledning av Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskaps (MSB) vägledning. Senast mars 2020 ska förslaget presenteras för 
för fullmäktige. 

4. be Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund (NÄRF) snarast utbilda berörda 
tjänstepersoner om Brandrisk skog och mark i syfte att uppnå samsyn och 
kunskap om underlag för beslut om eldningsförbud.  

 
Sammanfattning av ärendet 

Våren 2015 begärde Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund (NÄRF) att 
medlemskommunerna skulle anta föreskrifter om eldningsförbud. Förslag till 
föreskrifter hade utarbetats av NÄRF och fastställdes av medlemskommunerna 
under maj och juni samma år. 

Med tiden har behovet av att se över föreskrifterna blivit tydligt. Detta framgår 
även i skrivelsen från NÄRF i mars 2019. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) håller på att ta fram 
vägledning för eldningsförbud. Med anledning av att endast en remissversion av 
vägledningen finns tillgänglig samtidigt som årets skogsbrandssäsong närmar sig, 
bör endast nödvändig revidering av kommunens föreskrifter om eldningsförbud ske 
nu. Under hösten 2019 behöver en djupare analys genomföras för att inarbeta 
förslagen från MSB:s vägledning i kommunens styrdokument, gärna i samverkan 
med NÄRF och medlemskommunerna. 

Beslut om att anta föreskrifter om eldningsförbud kan inte överlåtas till ett 
kommunalförbund. Det innebär att beslut behöver tas av respektive 
medlemskommun. Eftersom MSB föreslår att beslut om eldningsförbud ska kunna 
fattas i två nivåer – lägre nivå och högre nivå – bör Melleruds kommuns anta 
föreskrifter om eldningsförbud anpassas utifrån detta. Samt behöver kommunen 
säkerställa att beslut om eldningsförbud kan fattas alla dagar, även semestertid. 
Detta innebär att en funktion bör pekas ut och ges mandat att besluta om 
eldningsförbud. Samt behöver förvaltningen ta fram rutiner för att kommunicera 
beslut om eldningsförbud respektive när förbudet upphävs. 

Beslut om eldningsförbud baseras fortsatt på NÄRF:s underlag om brandrisk. 
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Beslutsunderlag 

• Förslag till reviderade föreskrifter om eldningsförbud 
• Skrivelse från NÄRF 26 mars 2019 
• MSB:s Vägledning för eldningsförbud, remissversion 
• Begäran om antagande av föreskrifter om eldningsförbud från NÄRF  

20 april 2015 inklusive förslag till föreskrifter 
• Föreskrifter om eldningsförbud, § 49, KF 2015-05-20 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C):  

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. upphäva föreskrifter om eldningsförbud, § 49, KF 2015-05-20. 

2. fastställa förslag till reviderade föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud. 

3. ge kommunstyrelsen i uppdrag att analysera behovet av ytterligare revidering  
av kommunens föreskrift med anledning av Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskaps (MSB) vägledning. Senast mars 2020 ska förslaget presenteras för 
förfullmäktige. 

4. be Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund (NÄRF) snarast utbilda berörda 
tjänstepersoner om Brandrisk skog och mark i syfte att uppnå samsyn och 
kunskap om underlag för beslut om eldningsförbud.  

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 172 Dnr KS 2019/275 
 
Åtgärder för att underlätta av rekrytering särskilt 
svårrekryterade grupper  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. följande yrkeskategorier ska vara att ses som bristyrken i Melleruds kommun  
för åren 2019 och 2020: 

• Yrkeserfarna planarkitekter  
• Civilingenjörer 
• Leg. lärare  
• Förskollärare 
• Socialsekreterare med socionomutbildning, socialpedagog eller 

beteendevetare med kompetens inom socialrätt. 
• Leg. Sjuksköterskor inom hälso- och sjukvård 
• Leg. Fysioterapeuter  
• Leg. Arbetsterapeuter 
• Chefer med tidigare erfarenhet från chefsyrket 
• Specialisttjänster/handläggartjänster med krav på högskoleutbildning  

och erfarenhet. 

2. nedanstående förmåner utifrån förslag som ska kunna erbjudas medarbetare 
som rekryteras till tillsvidaretjänst (där inget annat anges) till av kommun-
styrelsen beslutade bristyrken: 

• Värvningsbonus 
• Flyttningsersättning på grund av byte av arbetsort 
• Flyttbonus 

3. en återrapportering avseende utfallet ska presenteras för arbetsutskottet innan 
november månads utgång 2020.  

 
Sammanfattning av ärendet 

Melleruds kommun behöver ta nya grepp avseende att säkra kompetens-
försörjningen främst avseende mycket svårrekryterad personal. Melleruds kommun 
förväntas, som så många andra kommuner, ha ett stort rekryteringsbehov de 
kommande åren. För att stå sig väl och sticka ut i konkurrensen gentemot andra 
kommuner behöver kommunen agera för att bli en mer attraktiv arbetsgivare.  

Personalenheten föreslår därför att kommunstyrelsen fattar beslut om att årligen 
besluta om bristyrkeskategorier inom kommunen där möjlighet ges i samband med 
nyrekrytering till tillsvidareanställning att använda sig av särskilt beslutade förmåner 
för att locka den mest svårrekryterade personalen till kommunen.  
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att  

1. följande yrkeskategorier ska vara att ses som bristyrken i Melleruds kommun  
för åren 2019 och 2020: 

• Yrkeserfarna planarkitekter  
• Civilingenjörer 
• Leg. lärare  
• Förskollärare 
• Socialsekreterare med socionomutbildning, socialpedagog eller 

beteendevetare med kompetens inom socialrätt. 
• Leg. Sjuksköterskor inom hälso- och sjukvård 
• Leg. Fysioterapeuter  
• Leg. Arbetsterapeuter 
• Chefer med tidigare erfarenhet från chefsyrket 
• Specialisttjänster/handläggartjänster med krav på högskoleutbildning och 

erfarenhet. 

2. nedanstående förmåner utifrån förslag som ska kunna erbjudas medarbetare 
som rekryteras till tillsvidaretjänst (där inget annat anges) till av 
kommunstyrelsen beslutade bristyrken: 

• Värvningsbonus 
• Flyttningsersättning på grund av byte av arbetsort 
• Flyttbonus 

3. en återrapportering avseende utfallet ska presenteras för arbetsutskottet innan 
november månads utgång 2020.  

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 173 Dnr KS 2019/254 
 
Uppföljning av heltidsplanen 2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna uppföljning av heltidsplanen 2019. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fastställde den 22 november 2017, § 139, plan för heltider i 
Melleruds kommun 2018-2022 i enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings 
(SKL) och Kommunals gemensamma ställningstagande om att sträva efter att 
heltidsarbete ska vara norm i landets alla kommuner och regioner.  

Den lokala handlingsplanen för fler heltider har i Mellerud tagits fram i samarbete 
lokala företrädare för Kommunal med syfte att öka andelen heltidsarbetande i 
Melleruds kommun. Handlingsplanen ska följas upp årligen till och med maj 2021.  
 
Beslutsunderlag 

• Riktlinjer för ”Heltid som norm”  
• Plan för fler heltider i Melleruds kommun 2018-2022. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att godkänna uppföljning  
av heltidsplanen 2019. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 174  
 
Personalfrågor  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

HR-chefen informerar om aktuella personalfrågor: 
 
• Arbetsmiljöansvarsfördelning 

HR-chefen och kommunchefen redovisar två olika förslag till 
arbetsmiljöansvarsfördelning. 

 
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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§ 175 Dnr KS 2019/332 
 
Kommunens konstssamling – uppdrag att inventera 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. godkänna redovisningen. 

2. ge kommunarkivarien i uppdrag att genomföra en inventering av kommunens 
aktuella konstsamling. 

3. redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 17 december 2019. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunarkivarien informerar om Melleruds kommuns konstsamling. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att  

1. godkänna redovisningen. 

2. ge kommunarkivarien i uppdrag att genomföra en inventering av kommunens 
aktuella konstsamling. 

3. redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 17 december 2019. 
 
Beslutsgång 

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

Kommunarkivarien  
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§ 176  
 
Information om Leaderområde Framtidsbygder Dalsland 
Årjäng Munkedal 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Leaderområdet Framtidsbygder Dalsland Årjäng Munkedal består av Årjäng, 
Bengtsfors, Åmål, Mellerud, Färgelanda, Munkedal, Dals Ed och norra delen av 
Vänersborg kommun. 

Representanter från offentlig, privat och ideell sektor samlas i ett partnerskap och 
bildar tillsammans en lokal utvecklingsgrupp, en så kallad LAG-grupp (lokal aktions- 
grupp).  

LAG verkar inom detta begränsade geografiska område som kallas Framtidsbygder 
Dalsland Årjäng Munkedal och har en utvecklingsstrategi att följa. Det är LAG som 
bestämmer vilka projekt som ska få stöd i deras område. 
 
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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§ 177 Dnr KS 2019/79 
 
Kanalyran 2019 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Årets Kanalyran är planerad till 5-7 juli 2019 där fredagens och lördagens 
aktiviteter kommer att äga rum i centrala Mellerud och söndagens i Håverud.  

Totalt budget för Kanalyran 2019 beräknas till 445 tkr varav kommunen då bidrar 
med 100 tkr och resten måste då täckas genom intäkter och sponsring. 

Med den mindre Kanalyran anses att ingen entréavgift ska tas ut. Det minskar 
personalbehovet och förenklar inramningen av serveringsområdet på kvällen.  

Kommunstyrelsen beslutade den 13 mars 2019, § 70, att anslå 100 tkr till 
Kanalyran 2019. Lommunen även bidrar till arrangemanget genom eget arbete 
inom samhällsbyggnadsförvaltningen m.fl. Finansiering sker inom 
kommunstyrelsens förfogandeanslag. 

Arbetsutskottet beslutade den 7 maj 2019, § 150, att ge näringslivsansvarig i 
uppdrag att fortsätta beredningen av ärendet utifrån förd diskussion. Ärendet tas 
upp på nytt vid arbetsutskottets sammanträde den 28 maj 2019. 

Kommunchefen och projektanställd lämnar en aktuell rapport kring budget för 
Kanalyran 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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§ 178 Dnr KS 2017/303 
 
Information om samrådsredogörelse för Översiktsplan för 
Melleruds kommun 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Översiktsplanens syfte är att ge vägledning och stöd i beslut om användningen av 
mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. 
Översiktsplanen är kommunens ”avsiktsförklaring” för den fysiska miljön. Den 
innehåller kommunens visioner och är ett strategiskt dokument för den framtida 
utvecklingen. Planen ska också redovisa hur kommunen avser att tillgodose 
riksintressen och miljökvalitetsnormer. 

Översiktsplanen har varit ute på samråd under tiden 21 november 2018 till den  
31 januari 2019. Kommunen har sammanställt de inkomna synpunkter och 
presenterat dem i en samrådsredogörelse. 

Kommunchefen presenterar samrådsredogörelsen.  
 
Beslutsunderlag 

• Samrådsredogörelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 179 Dnr KS 2019/258 
 
Vita Sandars Camping - godkännande av investering i 
ombyggnad i poolområde  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. återremittera ärendet till kommunchefen och ekonomichefen för att utreda  
vad som gäller för avskrivningstid för investeringen. 

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den  
11 juni 2019. 

 
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 7 maj 2019 ansökt om att kommunen godkänner 
en investering avseende ombyggnad i poolområde.  

Investeringskostnaden beräknas uppgå till 1,5 Mnkr. Begärd avskrivningstid  
är 20 år. 
 
Beslutsunderlag 

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

Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att  

1. återremittera ärendet till kommunchefen och ekonomichefen för att utreda vad  
som gäller för avskrivningstid för investeringen. 

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den  
11 juni 2019. 

 
Beslutsgång 

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

Kommunchefen 
Ekonomichefen 
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§ 180 Dnr KS 2019/292 
 
Vita Sandars Camping - godkännande av investering i linbana  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. återremittera ärendet till kommunchefen och ekonomichefen för att utreda  
vad som gäller för avskrivningstid för investeringen. 

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den  
11 juni 2019. 

 
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 7 maj 2019 ansökt om att kommunen godkänner 
en investering avseende linbana.  

Investeringskostnaden beräknas uppgå till 100 tkr. Begärd avskrivningstid  
är 20 år. 
 
Beslutsunderlag 

• Skrivelse från Vita Sandars Camping AB.  
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att  

1. återremittera ärendet till kommunchefen och ekonomichefen för att utreda vad  
som gäller för avskrivningstid för investeringen. 

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den  
11 juni 2019. 

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

Beslutet skickas till 

Kommunchefen 
Ekonomichefen 
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§ 181 Dnr KS 2018/640 
 
Revidering av kommunstyrelsens delegeringsregler  

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta revidering av kommunstyrelsens 
delegeringsregler enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen fastställde den 10 april 2019, § 90, regler för kommunal 
bygdepeng i Melleruds kommun. I detta beslut ingick även ett uppdrag att 
justera kommunstyrelsens delegeringsregler genom att införa att 
kommunstyrelsens arbetsutskott fortsättningsvis ska besluta om bidrag för 
kommunal bygdepeng på delegation från kommunstyrelsen.  

Förslaget är att under A 3 – Övriga allmänna ärenden lägga till punkten  
3:8 Bygdepeng / Beslut om att bevilja/avslå ansökan om bygdepeng. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens beslut 2019-04-10, § 90. 
• Förslag till revidering av kommunstyrelsens delegeringsregler. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att anta revidering av 
kommunstyrelsens delegeringsregler enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 182  
   
Aktuella frågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen tar upp och diskuterar aktuella 
frågor: 

• Träff med civilministern 
Civilminister Ardalan Shekarabi har bjudit in ett antal mindre kommuner, som 
tagit ett stort ansvar för flyktingmottagandet, för ett rundabordssamtal den  
29 maj 2019 i Stoclholm, om likvärdig välfärd i hela landet. Syftet med samtalet 
är att utbyta erfarenheter och diskutera de framgångar och utmaningar som 
finns kopplat till välfärdsuppdraget. Kommunstyrelsens ordförande kommer att 
delta för Melleruds kommun. 

• Besök från Arbetsförmedlingens ledning 
Ordförande informerar om den kommande träffen med Arbetsförmedlingens 
ledning från Stockholm den den 4 juni i Tingshuset i Mellerud. Arbetsförmed-
lingens ledning kommer att informera om vilka konsekvenser Arbets-
förmedlingens nya organisation får för kompetensförsörjningen i Dalsland och 
vilka nya arbetssätt och verktyg som erbjuds. Ordförande kallar ledamöterna i 
arbetsutskottet. 

 
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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§ 183    
 
Rapporter 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden 
m.m: 

• Ordförande har deltagit i Norska dag den 22 maj 2019 i Göteborg som 
arrangerades av Norsk-Svenska handelskammaren.  

• Ordföranden har valts in som styrelseledamot i Innovatum Science Center AB. 

• Ordföranden, processledaren och företrädare för Dalslandspendeln deltar i 
Dialogdag 5 juni 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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§ 184 Dnr KS 2019/301    
 
Åtgärder med anledning av Arbetsmiljöverkets inspektion av 
arbetsmiljön för Hemvården Centrum 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utöka investeringsramen för 2019 med 2,7 Mnkr 
för renovering av Bergs (våning 2) 2019.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Arbetsmiljöverket har den 30 april 2019 meddelat att de överväger att från och 
med den 31 oktober 2019 förbjuda Melleruds kommun att bedriva verksamhet i 
nuvarande lokaler på P D Lundgrensgatan 10 i Mellerud om inte lokalernas storlek 
och den tekniska utrustningen är anpassad till antalet arbetstagare. 
Arbetsmiljöverket har därefter den 28 maj 2019 beslutat att förbjuda kommunen 
vid vite av 150 tkr att från och med den 1 december 2019 bedriva verksamhet i 
nuvarande lokaler på P D Lundgrensgatan 10 i Mellerud om inte lokalernas storlek 
och den tekniska utrustningen är anpassad till antalet arbetstagare. 

Behov finns av att renovera Bergs (våning 2) för att kunna flytta verksamhet dit. 

Kommunfullmäktige behöver därför ta beslut om en utökning av investeringsramen 
för 2019 med 2,7 Mnkr. 
 
Beslutsunderlag 

• Underrättelse från Arbetsmiljöverket daterad 2019-04-30. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Beslut om förbud och föreläggande om vite från Arbetsmiljöverket 2019-05-28. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att utöka investeringsramen 
för 2019 med 2,7 Mnkr för renovering av Bergs (våning 2) 2019.  
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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