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§ 445    
 
Integrations- och arbetsmarknadsfrågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

T.f. kommunchefen och administrative chefen informerar om aktuella integrations- 
och arbetsmarknadsfrågor: 

• Näringslivsrådets möte 17 november 2017 
Med anledning av de frågor som diskuterats vid näringslivsrådets senaste  
möte byter denna punkt nu namn till Integrations- och arbetsmarknadsfrågor. 

• Arbetsmarknadsenhetens verksamheter 
Samarbete mellan Melleruds Kristna Center, Sensus, Arbetsförmedlingen och 
kommunen i projektet 40 kvinnor. 38 deltagare som språktränar och deltar i 
olika aktiviteter. Jobbcafé kommer att starta på Arbetsmarknadsenheten som en 
träffpunkt för att prata arbete. Projektet med att skapa nätverk kommer att  
starta inom kort. Ytterligare deltagare kommer att börja Arbetsintegrerad 
praktik. 

• Kommunens krav på staten 
T.f. kommunchefen informerar om kommunens krav på staten för bidrag för  
flyktingmottagande som ännu inte betalats ut. 

• Arbetsmarknadspolitiska frågor 
Punkten Arbetsmarknadspolitiska frågor kommer upp vid nästa sammanträde 
med arbetsutskottet den 5 december 2017. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 446 Dnr KS 2017/370.317 
 
Utredning av kommunalt ansvar för vägbelysning på vissa 
enskilda vägar, lägesrapport 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
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.  

Efter utredning så har samhällsbyggnadsförvaltningen kommit fram till att 
kommunen bekostar belysning på följande enskilda vägar: 

• Karlslundsvägen, Dals Rostock 
 Två belysningspunkter som är tända och med armaturer av nyare typ.  
 Uppskattad energikostnad 400 kronor/år. 

• Bäckebolsvägen, Dals Rostock 
 Tio belysningspunkter varav tre som är tända och med armaturer av nyare typ.  
 Uppskattad energikostnad 600 kronor/år. 

• Gunnarsbyvägen, Dalskog 
 25 belysningspunkter varav 18 som är tända och med armaturer av nyare typ. 
 Uppskattad energikostnad 5 040 kronor/år. 

• Björnebol, Erikstad 
 15 belysningspunkter som är tända och med armaturer av nyare typ. 
 Uppskattad energikostnad 3 800 kronor/år. 
 Driftkostnad för dessa anläggningar ihop ligger på cirka 5 000-6 000kronor/år 

om inget speciellt inträffar. 

Med hänvisning till likställdhetsprincipen så behöver kommunen ta ställning om 
dessa belysningspunkter skall vara tända eller om de skall släckas ned. Om beslut 
om nedsläckning skulle bifallas så borde kommunen erbjuda de enskilda vägarnas 
medlemmar om att överta belysningsanläggningarna i befintligt skick. Föreningen 
behöver då ett nytt abonnemang för el samt ett tändskåp, kostnad cirka  
55 tkr/förening.  Om inte intresse finns om ett övertagande så behöver  
kommunen ta ställning om sanering av anläggningar skall göras. Kostnad för 
sanering/borttagning av anläggningar kostar cirka 150 tkr 

Arbetsutskottet beslutar den 12 september 2017, § 322, att ge samhällsbyggnads-
chefen i uppdrag att fortsätta utredningen av kommunal vägbelysning och även 
inkludera släckta stolpar och sanering av dessa. Redovisning ska ske vid 
arbetsutskottets sammanträde den 20 november 2017. 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-20 5
  
 
 
 
 
 

Samhällsbyggnadschefen och enhetschefen för gata/park lämnar en aktuell 
lägesrapport om pågående utredningsarbete när det gäller kommunens 
belysningsstolpar som står längs vägar/gator som inte är kommunala  
(Vägverkets eller vägsamfällighetsföreningar). Redovisning av uppdraget  
ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 6 februari 2018. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschefen för Gata/park 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 447 Dnr KS 2017/616.052 
 
Projekt Parkering Resecentrum, projektbeskrivning och 
igångsättningsbeslut  
 
Arbetsutskottets beslut 

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

Behov finns av fler parkeringar vid Resecentrum och en utbyggnad innebär 
att det blir enklare och mer lättillgängligt att resa till/från Mellerud.  

Projektet finansieras inom genom en omfördelning av 80 tkr från projekt 
Reparation av kaj vid Dalslands Center och 170 tkr från projekt Tekniskt 
övergripande. 

Projektet beräknas pågå från den 6 november till den 31 december 2017. 
 
Beslutsunderlag 

• Projektbeskrivning med kalkyl. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen  
i uppdrag att starta projektet Parkering Resecentrum och lämna en slutredovisning 
när projektet är slutfört. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschefen Gata/park 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 448 Dnr KS 2017/635.372 
 
Projekt Elverk Klacken, projektbeskrivning och 
igångsättningsbeslut 
 
Arbetsutskottets beslut 

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

Efter utbyggnaden av fjärrvärmen blir konsekvenserna större vid elavbrott då fler 
kunder berörs och då tar det mycket längre tid att få upp temperaturen i systemet 
efter en driftstörning. 

För att öka driftsäkerheten och säkra leveransen av värme och varmvatten till 
kunderna är kommunen därför i stort behov av att installera ett permanent 
elkraftverk. 

El-kraftverket behöver installeras i en container intill fastigheten. 

Verksamheten är taxefinansierad och driftskostnaden ryms inom budget. 

Projektet beräknas pågå från den 1 januari till den 30 juni 2018. 
 
Beslutsunderlag 

• Projektbeskrivning med kalkyl. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen 
i uppdrag att starta projektet Elverk Klacken och lämna en slutredovisning när 
projektet är slutfört. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadschefen 
Fastighetschefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 449 Dnr KS 2017/654.253 
 
Försäljning av industrimark 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen och ger samhällsbyggnadschefen i 
uppdrag att besöka företaget för att få information om verksamheten. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadschefen informerar om en förfrågan från ett företag som vill  
köpa industrimark för etablering av verksamhet i kommunen. 
 
Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadschefen 
 

   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 450 Dnr KS 2016/598.460 
 
Svar på motion om att minska köttkonsumtionen i Mellerud 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. anse motionen som besvarad i den del som avser att Melleruds kommun ska 
sprida kunskap om minskad köttkonsumtion. 

2. avslå motionen i den del som avser målet om 100 % närproducerat kött i de 
egna köken med hänvisning till upphandlingslagstiftningen. 

3. anse motionen besvarad i den del som avser minskad köttkonsumtion med 40 % 
till 1990 års nivå i de egna produktionsköken. 

Sammanfattning av ärendet 
Tony Johansson (MP) föreslår i en motion den 18 december 2016 att 

1. Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att låta utreda förut-
sättningarna för att kommunen, genom samarbete med lokala organisationer 
och företag, kan verka för att sprida information och kunskap om varför 
människor i Melleruds kommun bör minska konsumtionen av köttprodukter.  

2. Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att fastställa målet 100 % 
för andelen närproducerat kött i de egna köken, samt arbeta fram en strategi för 
att uppnå målet. 

3. Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att utifrån miljö- och 
hushållsekonomiska aspekter i samverkan med berörda nämnder och styrelser 
arbeta fram åtgärdsförslag för hur köttkonsumtionen i de egna köken kan 
minskas med 40 % till 1990 års nivå. 

Serviceenheten redovisar här hur de arbetar för mer vegetarisk kost inom sin 
verksamhet. 

En gemensam livsmedels- och måltidspolicy har antagits efter det att motionen 
inkom. Policyn uttrycker ett antal mål för verksamheten samt är ett styrdokument 
och stöd för att kvalitetssäkra upphandling, inköp och måltider i berörda 
kommuner. 

Även kommunallagens princip om likabehandling och möjligheterna till kravställning 
vid offentlig upphandling är faktorer som behöver tas under övervägande i 
sammanhanget. 

Beslutsunderlag 
• Motion 
• Livsmedel- och måltidspolicy, § 48, KF 2017-04-19 
• Underlag från Samhällsbyggnadsförvaltningen 
• Närproducerat och LOU, Upphandlingsmyndigheten 
  

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att 

1. anse motionen som besvarad i den del som avser att Melleruds kommun ska 
sprida kunskap om minskad köttkonsumtion. 

2. avslå motionen i den del som avser målet om 100 % närproducerat kött i de 
egna köken med hänvisning till upphandlingslagstiftningen. 

3. anse motionen besvarad i den del som avser minskad köttkonsumtion med 40 % 
till 1990 års nivå i de egna produktionsköken. 

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 451 Dnr KS 2016/20.026 
 
Svar på motion om arbetskläder till anställda inom Melleruds 
kommun 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunfullmäktige anser motion om arbetskläder till anställda inom Melleruds 
kommun som besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

Gert Lund (SD) föreslår i en motion som inkom den 14 januari 2016, att Melleruds 
kommun som arbetsgivare ser till att de anställda inom äldrevården och förskolan 
har tillgång till erforderliga kläder för att kunna utföra sina arbetsuppgifter utan att 
själva behöva stå för denna extrakostnad som det medför.  

Den 12 september 2017 beslutade arbetsutskottet remittera motionen till 
socialnämnden och kultur- och utbildningsnämnden för yttrande.  

Båda nämnderna föreslår i sina yttranden att motionen bör anses som besvarad. 

Beslutsunderlag 

• Motion 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2017-02-09, § 38 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2017-02-21, § 75 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2017-09-12, § 334  
• Kultur- och utbildningschefen tjänsteskrivelse 
• Kultur- och utbildningsnämnden beslut 2017-10-25, § 68 
• Socialchefens förslag 
• Socialnämnden beslut 2017-10-27, § 132 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige anser motion om arbetskläder till 
anställda inom Melleruds kommun som besvarad. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 452 Dnr KS 2017/313.023 
 
Anställning av ny HR-chef i Melleruds kommun 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att erbjuda Jeanette Johansson, Trollhättan,  
tjänsten som HR-chef i Melleruds kommun med tillträde enligt överenskommelse. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Den tidigare HR-chefen slutade sin anställning den 31 juli 2017 och en konsult 
tjänstgör som tillförordnad HR-chef under tiden fram tills ny chef rekryterats och 
börjat sin anställning. 

Befattningen som HR-chef för Melleruds kommun med placering vid kommun-
styrelseförvaltningen har utannonserats två gånger - i maj och i september 2017. 

I rekryteringsprocessen har följande deltagit: Kommunstyrelsens arbetsutskott, 
representanter för de olika fackförbunden, förvaltningscheferna, medarbetare på 
personalenheten, t.f. HR-chef, t.f. kommunchef samt tillträdande kommunchef. 

16 personer har sökt tjänsten varav två har intervjuats. 

Förhandling med fackliga organisationer genomfördes den 13 november 2017. 
 
Beslutsunderlag 

• Förhandlingsprotokoll 2017-11-13. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att erbjuda Jeanette Johansson, 
Trollhättan, tjänsten som HR-chef i Melleruds kommun med tillträde enligt 
överenskommelse. 
 
Beslutsgång 

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

Kommunstyrelsen  
Jeanette Johansson 
T.f. HR-chefen 
T.f. kommunchefen 
Personalenheten 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 453 Dnr KS 2017/649.024 
 
Pensionspolicy för anställda inom Melleruds kommun 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa Pensionspolicy för anställda inom Melleruds kommun att gälla från  
och med 1 februari 2018. 

2. upphäva nuvarande Pensionspolicy för Melleruds kommun som fastställdes  
av kommunfullmäktige den 26 september 2007, § 82. 

Kommunstyrelsen beslutar att ge t.f. HR-chefen i uppdrag att ta fram 
tillämpningsanvisningar. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Melleruds kommun ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd 
arbetsgivare, samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser. Kommunens pensions-  
och trygghetssystem är en viktig del av medarbetarnas villkor för den framtida 
privatekonomin. 

Bestämmelserna i kollektivavtalen är i vissa delar dispositiva och ger utrymme 
för lokala eller individuella överenskommelser.  

Syftet med pensionspolicyn är att: 

• Beskriva det som kommunen har beslutat ska gälla i specifika pensionsfrågor 

• Få bättre kontroll och överblick över pensionsförmåner och andra förmåner 
knutna till ålder  

• Åstadkomma en konsekvent och rättvis hantering av pensionsförmåner och 
andra förmåner som är knutna till ålder  

• Ge ökad möjlighet att anpassa arbetstids- och pensionslösningar efter den 
enskildes behov och förutsättningar 

• Öka attraktionen som arbetsgivare  
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till Pensionspolicy för anställda inom Melleruds kommun. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att  

3. fastställa Pensionspolicy för anställda inom Melleruds kommun att gälla från  
och med 1 februari 2018. 

4. upphäva nuvarande Pensionspolicy för Melleruds kommun som fastställdes  
av kommunfullmäktige den 26 september 2007, § 82. 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen beslutar att ge t.f. HR-chefen i uppdrag att ta fram 
tillämpningsanvisningar. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 454    
 
Personalfrågor  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

T.f. HR-chefen informerar om aktuella personalfrågor: 

• Personalrättsliga ärenden 
T.f. HR-chefen informerar om aktuella personalrättsliga ärenden och pågående 
förhandlingar. 

• Kommunal författningssamling 
T.f. HR-chefen redovisar aktuella förteckning över kommunala föreskrifter, 
policys, riktlinjer och strategier som behöver ses över och uppdateras. 

• Lokala kollektivavtal 
T.f. HR-chefen informerar om pågående arbete med lokala kollektivavtal. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 455    
 
Kultur- och fritidsfrågor  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och fritidsutvecklaren redogör för aktuella kultur- och fritidsfrågor: 

• Kommunala almanackan/Uppdatering av uppgifter i telefonkatalogen 
Kultur- och fritidsutvecklaren informerar om pågående arbete med den 
kommunala almanackan som delas ut till hushållen och uppdatering av uppgifter 
i telefonkatalogen. 

• Mitt i prick 
Kultur- och fritidsutvecklaren rapporterar om pågående arbete med material  
till kommande Mitt i Prick. 

• Kanalyran 2018 
Kultur- och fritidsutvecklaren informerar om pågående arbete med planering 
av program, artister och leverantörer m.m. 

• Dalslands Kanal 150 år 
Kultur- och fritidsutvecklaren informerar om pågående arbete med 150- 
årsjubiléet. 

• Idrottsföreningar 
Kultur- och fritidsutvecklaren lämnar en aktuell rapport om kommunens 
idrottsföreningars verksamhet. 

• Föreläsning på Kulturbruket på Dal 
Kultur- och fritidsutvecklaren informerar om Dick Harrissons föreläsning om 
Martin Luther på Kulturbruket på Dal. 

• Dalslands Konstmuseum 
Kultur- och fritidsutvecklaren informerar om att Västra Götalandsregionen har 
höjt sitt bidrag till muséet och ekonomin ser stabil ut. Det har varit något färre 
besökare i år. Behov finns eventuellt av ändring av stiftelsens stadgar. 

• Centrumsalongen 
Nya Star Wars-filmen kommer att visas på Centrumsalongen i Mellerud vid 
världspremiären.   

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 456 Dnr KS 2017/539.041 
 
Norra Älvsborgs Räddningsförbunds (NÄRF) taxor 2018 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds taxor för 
myndighetsutövning och myndighetstillsyn för 2018 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har översänt förslag till taxor för 
myndighetsutövning och myndighetstillsyn för 2018. Taxorna ska fastställas  
av medlemskommunernas kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 

• Direktionens beslut 2017-09-20, § 31.  
• Begäran om antagande av taxor för 2018 Norra Älvsborgs 

Räddningstjänstförbund. 
• Skrivelse från Vänersborgs kommun. 
• Rättat förslag till Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds taxor för 

myndighetsutövning och myndighetstillsyn för 2018. 
• Missiv från NÄRF. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige fastställer Norra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbunds taxor för myndighetsutövning och myndighetstillsyn  
för 2018 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 457 Dnr KS 2017/615.106 
 
Vänerstipendiet 2017  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge t.f. kommunchefen i uppdrag att fortsätta beredningen av ärendet.  

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den  
5 december 2017. 

 
Sammanfattning av ärendet 

I samband med Karlstads 400-årsjubileum grundade övriga kommuner runt Vänern 
en fond kallad ”Jubileumsfond för Vänern”. Syftet med fonden var bland annat att 
belöna gärningar som främjar kunskaperna om Vänern. Avkastningen från fonden 
har tidigare delats ut vid det så kallade Vänertinget som enligt en fastställd 
turordningslista hållits varje höst av en värdkommun.  

Av olika skäl kommer stipendiet ur Vänerfonden i fortsättningen att delas ut under 
lite andra former. Bakgrunden är bland annat att en ny sammanslutning kring 
Vänern tagit form (Vänersamarbetet) samt att jubileumsfonden som sådan har 
permuterats av Kammarkollegiet.  

Den nya sammanslutningen Vänersamarbetet bildades 2015 för att stärka 
medlemmarnas utvecklingsarbete och driva strategiska Vänerfrågor offensivt och 
effektivt. Arbetet leds av en styrelse bestående av politiker från de tretton 
medlemskommunerna, som överensstämmer med de tretton kommuner som 
skänkte 400-årsgåvan till Karlstad. 

För att effektivisera och samordna resurserna kommer stipendiet ur 
Jubileumsfonden för Vänern i fortsättningen att hanteras och delas ut i samverkan 
mellan Karlstads kommun och Vänersamarbetet, enligt följande hållpunkter: 

• Vänersamarbetets 13 kommuner nominerar kandidater till stipendiet ur 
Jubileumsfonden för Vänern.  

• Beslut om stipendiat fattas av Karlstads kommun, enligt villkor i donationsbrev 
för Jubileumsfonden för Vänern. 

• Stipendiet delas ut vid någon av Vänersamarbetets sammankomster.  

• Priset delas ut av en av Karlstads kommun utsedd representant, tillsammans 
med representant från Vänersamarbetet. 

• Prissumman höjs till 20 000 kronor. 
 
Kriterierna för kandidaterna anges i donationsbrevet. Vänerstipendiet ska tilldelas 
en person eller organisation boende eller verksam inom det område som omfattas 
av de tretton kommuner som omger Vänern och detta för "gärningar, vilka främja 
kunskaperna om Vänern samt ökar känslan för de värden denna vår gemensamma 
tillgång utgör".  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Samtliga Vänerkommuner har möjlighet att föreslå värdiga mottagare av 
stipendiet. Nominering ska vara Karlstads kommun tillhanda senast 31 december 
2017. 

Stipendiaten kommer sedan att få sitt stipendium vid Vänersamarbetets 
sammankomst (Vänertinget) som äger rum i mars 2018. 
 
Beslutsunderlag 

• Skrivelse från Karlstads kommun. 
• Donationsbrevet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge t.f. kommunchefen i uppdrag att fortsätta beredningen av ärendet.  

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den  
5 december 2017. 

 
Beslutsgång 

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

T.f. kommunchefen 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 458 Dnr KS 2017/596.040 
 
Remisspromemoria Kostnadsränta för kommunerna 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att Melleruds kommun avstår från av yttra sig över 
remisspromemorian Kostnadsränta för kommunerna. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Finansdepartementet har den 20 oktober 2017 översänt remisspromemorian 
Kostnadsränta för kommuner för eventuellt remissyttrande. 

Bakgrunden är att Skatteverket har föreslagit att regeringen vidtar åtgärder för att 
ändra bestämmelserna i lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt 
för kommuner, landsting, kommunalförbund och samordnings förbund, förkortad 
LEMK, så att kostnadsräntan ska beräknas på samma sätt som intäktsräntan enligt 
skatteförfarandelagen (2011:1244) när en kommun på eget initiativ begärt 
omprövning av ett ersättningsbeslut enligt LEMK till följd av att kommunen  
felaktigt begärt ersättning i stället för att yrka avdrag enligt mervärdesskattelagen 
(1994:200) samt att räntan enligt LEMK ska beräknas dagligen.  
 
Beslutsunderlag 

• Remisshandling. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att Melleruds kommun avstår 
från av yttra sig över remisspromemorian Kostnadsränta för kommunerna. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

Beslutsunderlag 

Finansdepartementet 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 459 Dnr KS 2017/617.422 
 
Remissamrådet inom vattenförvaltningen 2017-11-01-- 
2018-04-30, uppdrag 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge t.f. kommunchefen i uppdrag att ta fram ett förslag till remissvar för 
Melleruds kommun. 

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den  
20 mars 2018. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Sveriges fem vattenmyndigheter genomför samråd under perioden från den 1 
november 2017 till den 30 april 2018. Samrådet omfattar två separata delar 
(delsamråd) inom vattenförvaltningen:  

•  Förslag till åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för nya prioriterade ämnen 
i ytvatten och PFAS i grundvatten, samt reviderade miljökvalitetsnormer för 
särskilda förorenande ämnen (koppar och zink) i ytvatten.  

•  Arbetsprogram med tidplan för samtliga vattendistrikt, samt för Västerhavets 
och Södra Östersjöns vattendistrikt även översikt över väsentliga frågor.  

 
Samrådshandlingarna hålls tillgängliga hos länsstyrelser och kommuner inom 
distriktet och på vattenmyndighetens webbplats, www.vattenmyndigheterna.se.  

För att underlätta omhändertagande av synpunkter ska dessa i första hand skickas 
via en webbenkät som kommer att finnas tillgänglig på vattenmyndigheternas 
webbplats - www.vattenmyndigheterna.se - från och med den 1 februari 2018. 
Synpunkter kan också lämnas i digitalt textformat via e-post, eller skriftligen med 
vanlig post. 
 
Beslutsunderlag 

• Remisshandlingar – se www.vattenmyndigheterna.se 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge t.f. kommunchefen i uppdrag att ta fram ett förslag till remissvar för 
Melleruds kommun. 

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 20 
mars 2018. 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsgång 

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

T.f. kommunchefen 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 460  Dnr KS 2015/355.003 
   
Styr- och ledningssystem för Melleruds kommun 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. remittera förslag till Styr- och ledningssystem för Melleruds kommun till 
byggnadsnämnden, kultur- och utbildningsnämnden och socialnämnden för 
synpunkter.  

2. remissvaren ska ha kommit in till kommunkansliet senast den 31 december 
2017. 

 
Sammanfattning av ärendet  

Styr- och ledningsprinciperna reglerar ansvarsfördelningen i Melleruds kommun. 

Allt arbete ska präglas av en helhetssyn, där kommunens bästa och koncernnyttan 
beaktas vid alla beslut som fattas. 

Styrdokument ska garantera att målen för verksamheten följs. För några år sedan 
började förvaltningen se över styrdokumenten. Det framträdde då en bild av att det 
var många dokument och otillräcklig uppföljning. Det påbörjades då ett arbete för 
att se över dokumenten. 

Det visade sig svårt att strukturera styrdokumenten utan att först ha skapat en 
styrmodell. Ett behov har framträtt av två styrsystem. Det ena för målstyrning, där 
visioner genererar måldokument. Det andra kvalitetsstyrning, där verksamheterna 
ska redovisa kvalitetsmål. 

Politiska mål behöver föregå budgetprocessen. Intern kontroll är en mekanism för 
kontinuerlig rapportering till politiken av vad som har gjorts, vad som inte gjorts 
och vad konsekvenserna blir. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att  

1. remittera förslag till Styr- och ledningssystem för Melleruds kommun till 
byggnadsnämnden, kultur- och utbildningsnämnden och socialnämnden för 
synpunkter.  

2. remissvaren ska ha kommit in till kommunkansliet senast den 31 december 
2017. 

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 461  
   
Aktuella frågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Arbetsutskottets ledamöter och t.f. kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Utbildning i nya Förvaltningslagen 
T.f. kommunchefen får i uppdrag att kolla upp lämplig föreläsare som kan  
anlitas för utbildning i nya Förvaltningslagen. 

• Valet 2018 
Inför valet 2018 har ansvaret som valhandläggare att flyttats från 
verksamhetsutvecklaren till utredaren. 

• Personalrekryteringar 
Ny redovisningsekonom och ny arkivarie till kommunstyrelseförvaltningen 
har anställts. 

• Melleruds Bostäder 
Diskussion om eventuell samordning av verksamhet/lokaler mellan 
Melleruds Bostäder och kommunen. 

• Upphandlingsansvarig 
Ekonom på kommunstyrelseförvaltningen kommer att utbildas i och ta över 
kommunens upphandlingsfrågor. 

• Framtida digitalisering 
Ett möte planeras för tjänstemän och politiker om framtida digitalisering inom 
kommunens verksamheter. 

• Kvarteret Uggla och Cirkusplatsen - Hur går kommunen vidare? 
Plan- och byggenheten har tagit fram skisser på hur de två områdena kan 
utformas. Inget uppdrag har getts/ingen budget har ännu tagits fram.  
Möjlighet att införa s.k. Bodialog - ett arrangemang där kommunen, 
byggföretag, fastighetsägare och arkitekter träffas för samverkan och 
informationsutbyte. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 462 Dnr KS 2017/655.001 
 
Samordningsmöjligheter mellan kommunen och  
bostadsbolaget AB Melleruds Bostäder 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge t.f. kommunchefen i uppdrag ta fram förslag på samordningsmöjligheter  
mellan kommunens och bostadsbolag AB Melleruds Bostäder. 

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde  
den 19 december 2017. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Behov finns att se över möjligheterna att samordna verksamheter/funktioner 
mellan kommunen och bostadsbolaget AB Melleruds Bostäder för att bli mer 
personal- och kostnadsmässigt effektiva.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge t.f. kommunchefen i uppdrag ta fram förslag på samordningsmöjligheter  
mellan kommunens och bostadsbolag AB Melleruds Bostäder. 

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde  
den 19 december 2017. 

 
Beslutsgång 

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

T.f. kommunchefen 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 463 Dnr KS 2017/656.841 
 
Förbättrad turistservice i Sunnanå Hamn 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen och tar upp ärendet till ny behandling  
vid arbetsutskottets sammanträde den 5 december 2017. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Bakgrunden är en enkät som har lämnats ut till cirka fyrtio gästhamnsgäster i 
Sunnanå Hamn om deras synpunkter på servicenivån. En sammanställning av de 
cirka tjugo svaren redovisas.  

Näringslivs- och marknadsföringsansvarig, fastighetschefen och turistinformatören 
presenterar förslag och idéer kring förbättrad turistservice i Sunnanå Hamn. 

Stenmagasinet kan användas till 

• Turistbyråverksamhet 
• Caféverksamhet  
• Försäljning av dagligvaror 
• Hantverksutställningar 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner redovisningen och  
tar upp ärendet till ny behandling vid arbetsutskottets sammanträde den  
5 december 2017. 
 
Beslutsgång 

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

Näringslivs- och marknadsföringsansvarig  
Fastighetschefen  
Turistinformatören 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 464    
 
Företagsbesök  
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens arbetsutskott besöker Melleruds Elektriska Affär (MEA) i 
Mellerud för att informera sig om företagets verksamhet och framtidsplaner. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 465  
 
Studiebesök i nya hyreslägenheterna i kvarteret Järven 
 
Sammanfattning av ärendet 

Arbetsutskottets ledamöter och t.f. kommunchefen besöker de nybyggda 
lägenheterna i kvarteret Järven och visas runt av VD för Melleruds Bostäder. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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