
MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 20 
 Sammanträdesdatum sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-19 1(26)  
 

 Utdragsbestyrkande 
 

Tid och plats Tisdagen den 19 oktober 2021, klockan 08.30 – 12.10, 13.00 – 16.30, 
i Skållerudsrummet 

Beslutande  
Ledamöter Morgan E Andersson (C) § 332-344 , 348-353      

Eva Pärsson (M) 
Daniel Jensen  (KD 
Michael Melby (S) § 332-343  
Ulf Rexefjord (SD) 

 
Tjänstgörande ersättare Thomas Hagman (S) § 344-353 för Michael Melby (S)  

 
Övriga närvarande 
Tjänstepersoner Karl-Olof Petersson, kommunchef    

Ingrid Engqvist, chefssekreterare 
Jenni Hagman, näringslivsutvecklare § 332, 347 
Elisabeth Carlstein, ekonomichef § 333-336 
Magnus Olsson, samhällsbyggnadschef § 336-336 
Lena Francke, ekonom § 336 
Patrik Storm, enhetschef Gata/park § 337-338 
Filip Björndahl, fritidsutvecklare § 338 
Linda Hamrin, projektingenjör § 339-340 
Peter Mossberg, enhetschef Fjärrvärme/fastighet § 339-340 
Kristian Stam, drifttekniker § 340 
Jörgen Alexandersson, drifttekniker § 340 
Erik Josefsson, VD AB Melleruds Bostäder § 343 
Carina Holmqvist, verksamhetschef IFO § 344 
Carina Sannebro, projektkoordinator § 344 
Freddie Carlson, bygglovhandläggare § 346 
Philippa Bellamy, kommunikatör § 348 
Emma Andersson, vik. samhällsvägledare § 349 
 

Övriga Susann Haggren, Svenskt Näringsliv § 332 
Erik Österlin, Erik Österlin Energikonsult AB § 340 

Utses att justera  
Justerare Daniel Jensen (KD) 
Ersättare Ulf Rexefjord (SD) 
 

Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 20 oktober 2021, klockan 12.30 
 

Justerade paragrafer  § 332 - 353 
 
Underskrifter Sekreterare ..............................................................................................  
  Ingrid Engqvist 
 Ordförande ............................................................................................................................................................................ 
  Morgan E Andersson § 332-344, 348-353     Eva Pärsson § 345-347  

 Justerande ............................................................................................................................................................................ 
 Daniel Jensen 
 ANSLAG/BEVIS   

Protokollet är justerat.  Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Sammanträdesdatum 2021-10-19 
 

Datum då anslaget sätts upp 2021-10-21    

Datum då anslaget tas ned 2021-11-12  
  
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 
Underskrift ........................................................................................................ 
 Ingrid Engqvist 
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Innehållsförteckning 
 

§ 332  Svenskt Näringslivs årliga undersökning om lokalt företagsklimat 2021 3 

§ 333  Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud - delårsbokslut januari - augusti 2021  4 

§ 334  Svar på revisionsrapporten Uppföljning av tidigare genomförd granskning av 
upphandling  

5 

§ 335  Revisionsreglemente för Melleruds kommun, revidering  6 
§ 336  Dialog om reviderad riktlinjer för investeringar 7 

§ 337  Svar på medborgarförslag om papperskorg vid konstgräsplanen  8 

§ 338  Projekt GC-väg Vita Sannar - Sunnanå - avtal, skyltning, startbesked 9 
§ 339  Projekt Rådavallen, friidrott - förstudie allvädersbanor m.m., startbesked 10 

§ 340  Fjärrvärme Klacken i Mellerud – utbyggnad 11 
§ 341  Ledamotsinitiativ om att möjligheten att väcka medborgarförslag tas bort 12 

§ 342  Taxor och avgifter 2022 för kommunstyrelsens verksamhet  14 
§ 343  Melleruds Bostäder AB – delårsbokslut 2021 med prognos 2/2021 15 

§ 344  Projekt Jobbredo, slutredovisning 16 

§ 345  Svar på remiss - Kartläggning av biologisk mångfald - Krav och vägledning för  
naturvärdesinventering (NVI) samt kompletterande inventeringar och förstudier 

18 

§ 346  Bostadsförsöjningsprogram – riktlinjer för bostadsförsörjningen för år 2022-2026 19 
§ 347  Svar på remiss - Förslag till Näringslivsstrategi 2030, Fyrbodals kommunalförbund 20 

§ 348  Kanalyran 2022 21 

§ 349  Engelsk presentation av Melleruds kommun 22 
§ 350  Arbetsmiljömål 2022 23 

§ 351  Gratifikation till kommunens anställda 2021  24 
§ 352  Aktuella frågor 25 

§ 353  Rapporter 26 
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§ 332 Dnr KS 2021/401 
 
Svenskt Näringslivs årliga undersökning om lokalt företagsklimat 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Svenskt Näringsliv har den 22 september 2021 presenterat resultatet från årets undersökning 
om företagsklimatet i Sveriges kommuner.  
Melleruds kommun placerar sig på plats 101 i kommunrankningen och lyfter därmed 26 platser 
från föregående år. Den årliga rankningen visar att företagarnas generella omdöme om 
företagsklimatet i Mellerud ökar.  
 
Beslutsunderlag 

• Presentation av undersökning. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner informationen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 333 Dnr KS 2021/539 
 
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud - delårsbokslut januari - 
augusti 2021 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud delårsbokslut  
per 2021-08-31. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud har den 28 september 2021 beslutat att överlämna 
delårsbokslut per 2021-08-31 till huvudmännen.  

Delårsbokslutet för förbundet visar på ett negativt resultat på -0,6 mkr att jämföra med det 
budgeterade negativa resultatet på -1,2 mkr för helåret 2021. 

Förbundet har vid ingången av räkenskapsåret en soliditet på 89%. För att möta de nationella 
rådets rekommendationerna om storlek för det egna kapitalet har därför förbundet budgeterat 
med ett negativt resultat för att använda delar av det befintliga kapitalet.  Avvikelsen mot 
budget beror till största del på uteblivna nya insatser främst till följd av Covid -19 samt 
oförutsedda vakanser i en av insatserna. 

Under perioden har följande insatser och aktiviteter pågått: Arbetsrehabteamet ÅKA i 
Vänersborg, Hälsostöd i Mellerud, ALL-in för utrikesfödda främst kvinnor, samordnare 
arbetsintegrerade sociala företag, projekt Våld i nära relationer. 
 
Beslutsunderlag 

• Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud delårsbokslut per 2021-08-31. 
• Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud sammanställning insatser  

jan-aug 2021. 
• Samordningsförbundets protokoll 2021-09-28, § 37.  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner Samordningsförbundet 
Vänersborg/Mellerud delårsbokslut  
per 2021-08-31. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 334 Dnr KS 2021/483 
 
Svar på revisionsrapporten Uppföljning av tidigare genomförd 
granskning av upphandling  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta ekonomienhetens förslag till åtgärder till redovisade 
synpunkter i granskningsrapporten Uppföljning av tidigare genomförd granskning av 
upphandling. 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Melleruds kommun har PwC genomfört en 
uppföljande granskning av en tidigare genomförd granskning av upphandling. Syftet med 
uppföljningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen har vidtagit relevanta åtgärder till 
följd av den granskning som tidigare genomförts. Efter genomförd granskning gör kommunens 
revisorer bedömningen att kommunstyrelsen inte har vidtagit relevanta åtgärder till följd av den 
granskning som tidigare genomförts. 

Kommunens revisorer behandlade revisionsrapporten vid sammanträdet den 31 augusti 2021 
och beslutade att skicka rapporten till kommunstyrelsen med begäran om svar senast den  
30 november2021 med en redogörelse för vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning 
av granskningen. Rapporten har även skickats för kännedom till kommunfullmäktige. 
Ekonomienheten har lämnat förslag till åtgärder till kommunrevisionens synpunkter. 
 
Beslutsunderlag 

• Missiv 
• Revisionsrapporten Uppföljning av tidigare genomförd granskning av upphandling 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse med yttrande. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att anta ekonomienhetens 
förslag till åtgärder till redovisade synpunkter i granskningsrapporten Uppföljning av tidigare 
genomförd granskning av upphandling. 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 335 Dnr KS 2019/46 
 
Revisionsreglemente för Melleruds kommun, revidering  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att 

1. upphäva nuvarande revisionsreglemente för Melleruds kommun beslutat i 
kommunfullmäktige den 22 november 2006, § 109. 

2. anta revisionsreglemente för Melleruds kommun enligt föreliggande förslag att gälla  
från och med den 1 januari 2022. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Nya riktlinjer/rekommendationer från Sveriges Kommuner och Regioner har aktualiserat frågan 
om Melleruds kommuns revisionsreglemente.  

Kommunens revisorer har överlämnat ett förslag på ett reviderat revisionsreglemente för 
Melleruds kommun.  

Förändringarna i reglementet innebär bland annat ett förtydligande av revisionens roll och en 
anpassning till den nya kommunallagen samt utvecklats utifrån förändringar i praxis.  
 
Beslutsunderlag 

• Nuvarande revisionsreglemente för Melleruds kommun. 
• Förslag till reviderat revisionsreglemente för Melleruds kommun. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att 
1. upphäva nuvarande revisionsreglemente för Melleruds kommun beslutat i 

kommunfullmäktige den 22 november 2006, § 109. 
2. anta revisionsreglemente för Melleruds kommun enligt föreliggande förslag att gälla  

från och med den 1 januari 2022. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 336  
 
Dialog om reviderad riktlinjer för investeringar 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett förslag till reviderade riktlinjer för investeringar i Melleruds kommun som är under 
framtagande presenteras och diskuteras. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Ekonomichefen 
Samhällsbyggnadschefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 337 Dnr KS 2018/355 
 
Svar på medborgarförslag om papperskorg vid konstgräsplanen  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget avslås med hänvisning till den befintliga 
papperskorgen 152 meter bort. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Lennart Norén, Mellerud, har den 18 maj 2018 lämnat in ett medborgarförslag om att Melleruds 
kommun sätter upp en papperskorg för hundbajspåsar vid konstgräsplanen i Mellerud.  

Idag sitter en papperskorg cirka 152 meter ifrån platsen angiven i medborgarförslaget. Då det 
inte är något större avstånd mellan papperskorgarna bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen 
att det inte finns behov att sätta upp en till. 
 
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag med karta. 
• Karta 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget avslås 
med hänvisning till den befintliga papperskorgen 152 meter bort. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 338 Dnr KS 2021/546 
 
Projekt GC-väg Vita Sannar - Sunnanå - avtal, skyltning, startbesked 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta projekt GC-väg 
Vita Sannar - Sunnanå - avtal, skyltning och lämna en slutredovisning när projektet är slutfört. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Sjöskogsleden är en befintlig stig som går mellan Sunnanå hamn i norr till Östra Järn i söder, 
leden är cirka åtta kilometer lång. I dagsläget är leden i dåligt skick och svårnavigerad. Syftet 
med projektet är att dra i gång etapp två redan innan etapp ett är klar på grund av problem 
med dragning av led på etapp ett. Projektpengar som var avsatta för etapp ett önskas flyttas  
till etapp två 

Finansiering av kapital och driftskostnader sker i befintlig budget. 
Projektet beräknas pågå från 1 november 2021 till 30 april 2022. 
 
Beslutsunderlag 

• Projektbeskrivning med kostnadskalkyl 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen 
i uppdrag att starta projekt GC-väg Vita Sannar - Sunnanå - avtal, skyltning och lämna en 
slutredovisning när projektet är slutfört. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschef Gata/park 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 339 Dnr KS 2017/576 
 
Projekt Rådavallen, friidrott - förstudie allvädersbanor m.m., 
startbesked 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta projekt Förstudie 
Rådavallen, friidrott - allvädersbanor och lämna en slutredovisning när projektet är slutfört. 
 
Sammanfattning av ärendet 
2018 fick kommunen en skrivelse från föreningar och idrottslärare ang Upprustning av 
Rådavallens friidrottsdel. Bilagd i tjänsteskrivelsen. 

Rådavallen har ett stort underhållsbehov gällande både dränering av gräsplan och banor för 
friidrott. Förvaltningen och berörda föreningar konstaterar att dränering, avjämning och 
anläggande av allvädersbanor är nödvändiga för att kunna bedriva verksamheter under aktuella 
säsonger. Även faciliteter som tillgänglighetsanpassad toalett samt förråd är 
underdimensionerade och behöver utökas. En förstudie bör genomföras avseende Rådavallens 
utveckling där man utreder möjligheten till moderna allvädersbanor, förbättrad dränering av 
gräsplan och det utökade behovet av faciliteter. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen vill starta investeringsmedel för att påbörja en förstudie 
tillsammans med en arbetsgrupp där föreningar och kommunen samverkar kring planerna på 
nya löparbanor och friidrottsgrenar. Framtagning av kalkyler och underlag så att föreningarna 
har möjlighet att söka bidrag till projektet från olika medfinansiärer. 
 
Beslutsunderlag 

• Skrivelse Upprustning av Rådavallens friidrottsdel dat 2018-02-02 
• Investeringskalkyl 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen 
i uppdrag att starta projekt Förstudie Rådavallen, friidrott - allvädersbanor och lämna en 
slutredovisning när projektet är slutfört. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschef Gata/park 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 340 Dnr KS 2020/529 

Fjärrvärme Klacken i Mellerud – Utökad produktionskapacitet och 
miljögodkänd panncentral 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskotten beslutar att 

1. godkänna redovisning av Fördelning av investering för utökad produktionskapacitet och 
miljögodkänd panncentral. 

2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att genomföra projektet Utökad produktionskapacitet 
och miljögodkänd panncentral enligt förslag 2. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Melleruds Kommun upphandlar ny produktionskapacitet till Klackens panncentral. 
Detta genom förnyad konkurrensutsättning med avrop mot Sinfras ramavtal.  
Tilldelning av leverantör med ”Ekonomiskt mest fördelaktiga anbud” sker i oktober så kontrakt 
kan skrivas i november. 

Inkomna anbud har gett anledning att modifiera utformningen något. 
Ny flispanna 3,2 MW i nytt pannhus med nytt bränslelager och utökade förvaringsytor på ny  
tomtmark bedöms vara mest fördelaktigt.  

Befintliga flispannor och befintlig oljepanna behålls som reservlast och sommarlast tills vidare. 
Så väl entreprenader som beställararbeten ryms inom beslutad investeringsbudget. 

Investeringen säkrar en kostnadseffektiv och miljöriktig fjärrvärmeproduktion i Mellerud för  
lång tid framöver. 
 
Beslutsunderlag 

• Powerpointpresentation ”Fjärrvärme Klacken i Mellerud – Utökad produktionskapacitet och 
miljögodkänd panncentral daterad 2021-10-08” 

• Förstudie, Melleruds fjärrvärme klackenspanncentral  
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskotten beslutar att: 
1. godkänna redovisning av Fördelning av investering för utökad produktionskapacitet och 

miljögodkänd panncentral. 
2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att genomföra projektet Utökad produktionskapacitet 

och miljögodkänd panncentral enligt förslag 2. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschef Fjärrvärme/fastighet 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 341 Dnr KS 2021/559 
 
Ledamotsinitiativ om att möjligheten att väcka medborgarförslag  
tas bort 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge kommunchefen i uppdrag att utreda förslaget. 
2. uppdraget ska redovisas vid arbetsutskottets sammanträde den 11 januari 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Eva Pärsson (M) väcker ett initiativärende och anför följande: 

Den svenska representativa demokratin bygger på att makten utgår från medborgarna. Med den 
makten beslutar de om vilka politiker som får förtroendet att representera dem i politiska 
församlingar. I nästa steg bygger den representativa demokratin på att de politikerna också ska 
föra medborgarnas talan, och göra deras röst hörd. I flera decennier har partipolitiken i Sverige 
försvagats i form av minskade medlemsantal och minskat medlemsengagemang. På sikt gör detta 
att allt färre medborgare kommer känna sig representerade där besluten fattas, vilket kommer 
leda till minskat förtroende för såväl politiker som myndighetsutövande över lag. Detta är ett stort 
demokratiproblem. 
Grundbulten och den ursprungliga idén med den representativa demokratin utgår alltså ifrån att 
Melleruds kommunfullmäktigeledamöter ska representera medborgarnas röst, därför bör vi nu 
försöka stärka just detta i vår kommun. Möjligheten att väcka ärenden i kommunfullmäktige 
genom medborgarförslag är ett smidigt verktyg, vi i Moderaterna vill dock hävda att det bär med 
sig mer nackdelar än fördelar. Dels vill vi understryka vikten av att vi politiker på ett bättre sätt 
ska föra medborgarnas talan, genom att de i stället för att skriva medborgarförslag ska vända sig 
till sin representant i kommunfullmäktige med sina åsikter. Medborgaren kommer genom detta 
också få bättre möjligheter till ansvarsutkrävande, som är en oerhört viktig del av vår demokrati. 
Dels tror vi också att detta kan komma att aktualisera engagemanget i partipolitiken, som samtliga 
partier på landsbygden lider brist av.  
Ovan föranlededer mig föreslå: 
att möjligheten för medborgare att väcka ärenden i Melleruds kommunfullmäktige genom 
medborgarförslag tas bort 

Beslutsunderlag 

• Eva Pärssons (M) skrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att  
1. ge kommunchefen i uppdrag att utreda förslaget. 

2. uppdraget ska redovisas vid arbetsutskottets sammanträde den 11 januari 2022. 
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Beslutsgång 

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

Kommunchefen 
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§ 342 Dnr KS 2021/528 
 
Taxor och avgifter 2022 för kommunstyrelsens verksamhet  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde 
för 2022 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Förslag till taxor och avgifter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde att gälla från och 
med 2022-01-01 föreligger. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag taxor och avgifter 2022 för kommunstyrelsens verksamhet 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom 
kommunstyrelsens verksamhetsområde för 2022 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 343 Dnr KS 2021/286 
 
Melleruds Bostäder AB – delårsbokslut 2021 med prognos 2/2021 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Resultatet per delåret uppgår till 5,9 mkr vilket är 3,4 mkr bättre än budget. För helåret 
beräknas ett resultat på 7,5 mkr, vilket är 3,8 mkr bättre än budget.  
Det är en förbättring med ca 4 mkr mot prognos 1. Den främsta orsaken till avvikelsen är att 
underhållsprojekt inte har genomförts i den omfattnings som planerats till följd av Covid-19. 
 
Beslutsunderlag 

• Delårsbokslut och prognos 2/2021 från Melleruds Bostäder  
• Melleruds Bostäders styrelses beslut 2021-09-22, § 54-55. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.  
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 344 Dnr KS 2020/93 
 
Projekt Jobbredo, slutredovisning 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 13 mars 2020, § 47, att  

1.  finansiera projektet Jobbredo med 1 Mnkr för ären 2020-202L  
2.  finansieringen sker inom konto för verksamhetsuWeckling.  

3.  redovisning av projektet sker löpande bland annat genom verksamheternas 
finansieringsäskande i samband med anställningar samt genom årlig avstämning. 
Avstämning efter två år ska innehålla de ekonomiska effekterna av projektet som helhet 
efter de Wå år som projektet beviljas medel för samt en bedömning av de sociala effekter 
man bedömer sig ha uppnått/ kan påvisa efter två år och en prognos på längre sikt.  

4.  initialt sker rapportering från projektledningen som en stående punkt på kommunstyrelsens 
sammanträden 

 
Socialförvaltningen föreslår att insatsen Jobbredo implementeras i befintlig verksamhet inom 
Arbetsmarknadsenheten.  

Under projektets tid har 53 deltagare gått via projekt Jobbredo. Därav har 19 deltagare gjort 
stegförflyttning gentemot den öppna arbetsmarknaden.  

Arbetsmarknadsenhetens verksamhet övergick till socialförvaltningen 2020-09-01. En översyn 
har gjorts kring anställningsformerna och personalbudgeten.  

Gällande personalbudgeten så diffar den på -170 tkr. Tillkommer dock ytterligare personal-
kostnader utifrån timbaserade timmar (praktikkoordinator) i samverkan/samarbetet med 
KUN/Komvux på ca 200 tkr/år. En överföring av personal-kostnaderna sker till KUN /Komvux 
efter utförda arbetade timmar. Lokalkostnader tillkommer på 250 tkr. Sammantaget behövs en 
ökad budgetram på 620 tkr för att möjliggöra en implementering av insatsen Jobbredo i 
befintlig verksamhet.  

Förvaltningen föreslår även att Kommunens aktivitetsansvar (KAA) flyttas över till 
Arbetsmarknadsenhetens verksamhet utifrån att personal som utför är anställd under AME. 

Vid eventuell implementering är planeringen att vidareutveckla projekt Jobbredo. 
Beslut om en framtida inriktning som ovan innebär att Melleruds kommun har en 
Arbetsmarknadsenhetsinsats som riktar sig mot stegförflyttning gentemot den öppna 
arbetsmarknaden. 
 
• Arbetsförmågeutredningar – bättre matchning   
• Systematisk uppföljning, utvärdering av insatserna för vidare stegförflyttning   
• Utveckla handledarstödet 
• Utöka samverkan Dalsland  
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Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsems beslut 2020-03-13, § 47. 
• Arbetsutskottets beslut 2021-08-24, § 259. 
• Slutredovisning projekt Jobbredo 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
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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§ 345 Dnr KS 2021/548 
 
Svar på remiss - Kartläggning av biologisk mångfald - Krav och 
vägledning för naturvärdesinventering (NVI) samt kompletterande 
inventeringar och förstudier 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen i Melleruds kommun har inget att erinra gällande förslaget till standard för 
kartläggning av biologisk mångfald. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den svenska kommittén SIS/TK 555, Naturvärdesinventering, har utarbetat det förslag till 
utgåva 2 av den svenska nationella standard för naturvärdesinventering som publicerades 2014.  
Det nya förslaget ska bidra till standardisering inom naturvärdesinventering och biologisk 
mångfald. Det omfattar krav, principer och vägledning för inventering och värdering av 
ekosystem, arter och livsmiljöer samt hur inventeringsresultat ska redovisas och levereras. 
Tyngdpunkten i dokumentet ligger på naturvärdesinventering, NVI, med vilken avses 
fältinventering av arter, biotoper samt landskap och där resultatet redovisas som geografiska 
områden indelade i olika naturvärdesklasser. Detta standardförslag är en reviderad utgåva av 
SS 199000 som publicerades 2014. 
Förslaget till standard för naturvärdesinventering är mycket omfattande. Fastän inventerings-
resultatet är en ögonblicksbild av befintliga naturvärden tar den hänsyn till historisk mark-
användning liksom ekologisk potential. För att avgöra trenden för naturvärden med befintlig  
och alternativ markanvändning kan standarden med fördel kompletteras med verktyget 
naturbruksplan, framtaget av länsstyrelsen i Västra Götalands län. 
 
Beslutsunderlag 

• Remisshandlingar - https://www.sis.se/standardutveckling/tksidor/tk500599/sistk555/  
• Dalslands miljö- och energikontors förslag till remissvar.  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

1:e vice ordföranden Eva Pärsson (M): Kommunstyrelsen i Melleruds kommun har inget att 
erinra gällande förslaget till standard för kartläggning av biologisk mångfald. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 346 Dnr KS 2018/838 
 
Bostadsförsöjningsprogram – riktlinjer för bostadsförsörjningen  
för år 2022-2026 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att 

1. godkänna samrådshandlingen. 
2. samråda förslag till bostadsförsörjningsprogram till och med den 26 november 2021. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Ett bostadsförsörjningsprogram innehåller riktlinjer för bostadsförsörjningen i kommunen enligt 
lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Riktlinjer för bostads-
försörjningen ska beslutas varje mandatperiod. Melleruds nuvarande bostadsförsörjnings-
program löpte ut 2016. 
Förslaget är att godkänna samrådshandlingarna med ambitionen att kunna anta riktlinjerna 
senare under året.  
 
Beslutsunderlag 

• Bostadsförsörjningsprogram – Riktlinjer för bostadsförsörjningen för år  
2022-2026  

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
1:e vice ordföranden Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet beslutar att 

1. godkänna samrådshandlingen. 

2. samråda förslag till bostadsförsörjningsprogram till och med den 26 november 2021. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Bygglovhandläggaren 
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§ 347 Dnr KS 2021/488 
 
Svar på remiss - Förslag till Näringslivsstrategi 2030, Fyrbodals 
kommunalförbund 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom Fyrbodals kommunalförbunds förslag till 
Näringslivsstrategi 2030. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fyrbodals kommunalförbund har till ändamål att stärka medlemskommunernas intressen och att 
bidra till regional utveckling av Fyrbodalsregionen. Syftet ska vara att stärka delregionen och 
samverka för utveckling och effektivt resursutnyttjande. Dessutom ska kommunalförbundet 
vara kommunernas part i samverkan och dialog med Västra Götalandsregionen kring 
tillväxtfrågor.  
Ett övergripande mål för verksamheten är att stödja och utveckla det kommunala självstyret. 
Förbundet ska särskilt verka inom följande områden;  
•  Hållbar tillväxt och utveckling.  
•  Verksamhetsstöd och intressebevakning.  
•  Projekt som har till syfte att främja samordning och/eller samverkan inom områdena  

tillväxt och utveckling samt verksamhetsstöd.  
•  Ägaransvar för gemensamt ägda bolag och verksamheter.  
Inom området “hållbar tillväxt och utveckling” ställer omställningen till ett mer ekonomiskt, 
socialt och ekologiskt hållbart samhälle krav på samverkan över flera nivåer och områden, 
initiativförmåga, kreativitet och uthållighet. Näringslivets förutsättningar till omställning och 
utveckling är centrala för att nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030.  

Under innevarande programperiod samlar därför Fyrbodals kommunalförbund sitt 
näringslivsarbete i en gemensam Näringslivsstrategi 2030. Näringslivsstrategins genomförande 
är helt avhängigt av kommunernas och övriga aktörers insatser; deras kraftsamling och 
samverkan. Mandat och resurser ser olika ut, men ansvaret är gemensamt.  
Den 30 september 2021 lämnades tjänstemannasynpunkter in från Melleruds kommun som har 
arbetats in i bifogat förslag. 
Fyrbodals kommunalförbund har den 7 oktober 2021 skickat ut förslag till näringslivsstrategi på 
remiss till medlemskommunerna. Remissvaren ska ha kommit in senast den 1 november 2021. 

Beslutsunderlag 

• Remiss. 
• Fyrbodals kommunalförbunds förslag till Näringslivsstrategi 2030. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  

1:e vice ordföranden Eva Pärsson (M): Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom Fyrbodals 
kommunalförbunds förslag till Näringslivsstrategi 2030. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 348 Dnr KS 2021/564 
 
Kanalyran 2022 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunikatören och kommunchefen informerar om och för en dialog om olika frågeställningar 
inför Kanalyran 2022. 
 
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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§ 349  
 
Engelsk presentation av Melleruds kommun 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett förslag till engelsk presentation av Melleruds kommun har tagits fram av 
Medborgarkontoret. 
Förslaget presenteras och deltagarna på mötet ges möjlighet att lämna synpunkter på 
sakinnehållet.  
 
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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§ 350 Dnr KS 2021/534 
 
Arbetsmiljömål 2022 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att följande arbetsmiljömål ska gälla för 2022 i Melleruds kommun: 

Melleruds kommun har kompetenta medarbetare och ledare och en god arbetsmiljö som 
kännetecknas av transparens, delaktighet, gott bemötande, en hållbar arbetssituation samt 
möjligheter till kompetens- och karriärsutveckling. 
Beslutet innebär att tidigare mål beslutade i Kommunfullmäktige 2019-03-27, Dnr KS 
2019/44.026 upphör att gälla.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy, med tillhörande tillämpningsanvisningar, ska 
kommunfullmäktige besluta om de övergripande målen för arbetsmiljöarbetet i Melleruds 
kommun.  

Mot bakgrund av att kommunen noterat i arbetsmiljöpolicyn att kommunen ska ha friska 
arbetsplatser bör ett ständigt arbete pågå med att försöka förbättra arbetsmiljön så långt  
det är möjligt. För att lyckas med detta arbete krävs att arbetsgivaren har en pågående  
dialog med medarbetarna i avsikt att skapa en god, hållbar och riskfri arbetsmiljö.  
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsmiljöpolicy 
• Tillämpningsanvisningar för arbetsmiljöarbetet. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att följande arbetsmiljömål 
ska gälla för 2022 i Melleruds kommun: 

Melleruds kommun har kompetenta medarbetare och ledare och en god arbetsmiljö som 
kännetecknas av transparens, delaktighet, gott bemötande, en hållbar arbetssituation samt 
möjligheter till kompetens- och karriärsutveckling. 
Beslutet innebär att tidigare mål beslutade i Kommunfullmäktige 2019-03-27, Dnr KS 
2019/44.026 upphör att gälla.  
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 351 Dnr KS 2021/533 
 
Gratifikation till kommunens anställda 2021  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar om en gåva à 4 X 250 kronor inkl. moms i form av presentkort till 
kommunens personal (månadsanställda, tillsvidareanställda och timavlönad personal med 
sammantaget minst 100 timmar av arbetad tid under året) för att visa uppskattning för insatser 
under året. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Pandemin har påverkat samhället och individer markant. Våra medarbetare har ställts inför 
ansträngande utmaningar, likaså näringslivet. Med anledning av detta föreslås kommun-
styrelsen besluta om en gåva till personalen för att visa uppskattning för insatser under året, 
stärka arbetsgivarvarumärket samt ge stöd till det lokala näringslivet, då många näringsidkare 
befinner sig i ett pressat ekonomiskt läge.  
Skatteverket möjliggör även i år en särskild och tillfällig satsning för arbetsgivare att ge 
skattefria gåvor till personalen, upp till ett värde på 1 000 kronor per anställd. Detta utöver ex. 
vis möjligheten att ge skattefri julgåva. Beslutet gäller för gåvor som lämnas senast den  
31 december 2021.  

Företagarna i Mellerud kommer att ta fram presentkort att användas lokalt hos företagare i 
kommunen kopplade till köpmannaföreningen i Mellerud, om beslut faller enligt förslag. 
Presentkort till ett belopp av totalt 1 000 kronor inkl. moms föreslås att delas ut till kommunens 
tillsvidare- och månadsanställda samt till timavlönad personal som under året totalt arbetat 100 
timmar eller mera. Kostnaden beräknas till cirka 1 400 000 kronor. Finansiering sker inom 
kommunstyrelsens förfogandeansvar. 
Kommunstyrelsen beslutade 2020 att ge en gåva på 2 ggr 250 kronor inklusive moms i form av 
presentkort till kommunens personal (månadsanställda, tillsvidareanställda och timavlönad 
personal med sammantaget minst 100 timmar av arbetad tid under året) för att visa 
uppskattning för insatser under 2020  
 
Beslutsunderlag 

• Skatteverkets information om gåvor till anställda 2021. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar om en gåva à 4 X 250 kronor 
inkl. moms i form av presentkort till kommunens personal (månadsanställda, tillsvidareanställda 
och timavlönad personal med sammantaget minst 100 timmar av arbetad tid under året) för att 
visa uppskattning för insatser under året. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 352  
   
Aktuella frågor 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Möte med fastighetsägare angående Sunnanå 20 oktober 2021. 

• Möte med Entropi 21 oktober 2021. 

• Tågmöte Nord 27 oktober 2021. 

• Styrelsemöte Dalslands Turist AB 27 oktober 2021. 

• Direktionsmöte Fyrbodals kommunalförbund 28 oktober 2021. 
 
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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§ 353    
 
Rapporter 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m: 

• Arbetsutskottets ledamöter möte med föreningsföreträdare tema ”konstsnö” 6 oktober 2021. 

• Direktionsmöte Dalslands miljö- och energiförbund 7 oktober 2021. 

• Företagsbesök Hellbergs 7 oktober 2021. 

• Tåginframöte 8 oktober 2021. 

• Ordföranden informerar om deltagande vid återinvigning av Tresticklan 9 oktober 2021. 

• Möte med projektledare för Campus Dalsland 12 oktober 2021. 

• Presidiemöte AB Melleruds Bostäder 12 oktober 2021. 

• Studiebesök Vänersborgs återvinningscentral 12 oktober 2021. 

• Chefsmöte länets kommuner på tema krisberedskap 13 oktober 2021. 

• Polsam 14 oktober 2021. 

• Möte med medlemskommuner till Dalslands miljö- och energiförbund 15 oktober 2021.  

• Möte med Västra Götalandsregionens utvecklingsnämnd angående strategi ”Det goda livet i 
Dalsland” 15 oktober 2021. 

• Möte med Västra Götalandsregionens utvecklingsnämnd angående Campus Dalsland – 
avsiktsförklaring Högskolan Väst och Campus Dalsland 15 oktober 2021. 

• Ägarsamråd Kommuninvest 19 oktober 2021. 

• Ägarsamråd Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 19 oktober 2021. 
 
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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