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 Utdragsbestyrkande 

 

Tid och plats Tisdagen den 23 mars 2021, klockan 08.30 – 12.10, 13.00 – 14.00 

i Bolstadsrummet och via Microsoft Teams* 
Beslutande  
Ledamöter Morgan E Andersson (C) § 76-104 

Eva Pärsson (M) 
Daniel Jensen*  (KD § 90-108  

Michael Melby* (S) § 76-104 
Ulf Rexefjord* (SD) 

 
Tjänstgörande ersättare Jörgen Eriksson* (KIM) för Daniel Jensen (KD) § 76-89  

Thomas Hagman* (S) för Michael Melby (S) § 105-108 

Peter Ljungdahl* (C) för Morgan E Andersson (C) § 105-108 

Övriga närvarande 

Tjänstepersoner Karl-Olof Petersson, kommunchef    
Ingrid Engqvist, chefssekreterare 

Jeanette Sjölund, HR-chef § 76-77 
Erik Josefsson, VD AB Melleruds Bostäder  § 78 

Elisabeth Carlstein, ekonomichef § 78-80 

Magnus Olsson, samhällsbyggnadschef § 80, 92-101, 104-106 
Anna Granlund, enhetschef Kommunikation och säkerhet § 84-88 

Anette Karlsson, sektorchef  § 84 
Tony Johansson, samhällsvägledare § 85-86 

Dalia Al-Mansour, utredare § 85-86 

Dovile Bartuseviciute, samhällsvägledare § 87 
Maria Wagerland, tillväxtchef § 89-91 

Filip Björndahl, bygglovsinspektör § 89 
Suzanne Håkansson, enhetschef Renhållning § 93-94 

Patrik Storm, enhetschef Gata/park   § 95-102 

Peter Mossberg, enhetschef Fjärrvärme/fastigheter § 105-107 
Utses att justera  

Justerare Ulf Rexefjord (SD)  
Ersättare Michael Melby (S) och Daniel Jensen (KD) 
 

Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 26 mars 2021, klockan 09.00 
 

Justerade paragrafer  § 76 - 108 
 

Underskrifter Sekreterare ..............................................................................................  

  Ingrid Engqvist 

 Ordförande ....................................................................................................................................................................... 

  Morgan E Andersson § 76-104                  Eva Pärsson § 105-108  

 Justerande ....................................................................................................................................................................... 

 Ulf Rexefjord 
 

 ANSLAG/BEVIS   
Protokollet är justerat.  Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Sammanträdesdatum 2021-03-23 

 

Datum då anslaget sätts upp 2021-03-26  
  

Datum då anslaget tas ned 2021-04-19  
  

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 

Underskrift ........................................................................................................ 

 Ingrid Engqvist 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Innehållsförteckning 

 

§ 76  Svar på revisionsrapporten Granskning av personal- och kompetensförsörjning  3 

§ 77  Personalfrågor  5 

§ 78  Årsredovisning (bokslut) för AB Melleruds Bostäder 2020  6 

§ 79  Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund - årsredovisning för verksamhetsåret 2020  7 

§ 80  Kommunstyrelsens investeringsbudget för 2022 och investeringsplan för 2023–2026 8 

§ 81  Tillfällig ändring i regler för uteserveringar med anledning av covid-19  9 

§ 82  Taxa för uteservering 2021 (tillfällig ändring med anledning av covid-19) 11 

§ 83  Aktuella frågor 12 

§ 84  Tillgänglighets- och användbarhetsplan för Melleruds kommun  13 

§ 85  Riktlinjer med regler och tillämpningsföreskrifter för färdtjänst 15 

§ 86  Avgiftsmodell och egenavgifter för färdtjänstresor 17 

§ 87  Regler för kommunalt investeringsbidrag för fastigheter som används av lokala 
föreningar inom Melleruds kommun (tidigare kommunal bygdepeng) 

18 

§ 88  Säkerhetsfrågor  19 

§ 89  Elljusspåret i Åsensbruk – avtal  20 

§ 90  Arrendeavtal för telekomanläggning på Bråna 4:3  22 

§ 91  Aktuella tillväxtfrågor 24 

§ 92  Samverkan i Dalsland 4 D 25 

§ 93  Svar på medborgarförslag om försäljning av mottaget material vid återvinnings-

stationen Hunnebyn 

26 

§ 94  Svar på medborgarförslag om att vid fulla återvinningscontainrar meddelar  

Melleruds kommun om tömning 

27 

§ 95  Svar på medborgarförslag om utbyggnad av glasskiosken på Köpmantorget  28 

§ 96  Svar på medborgarförslag om farthinder på P D Lundgrensgatan i Mellerud  29 

§ 97  Svar på medborgarförslag om belysning över stora bron i Håverud 30 

§ 98  Svar på medborgarförslag om skyltar på de mest cykeltrafikerade vägarna för att 

påminna bilister att de behöver visa mer hänsyn för de oskyddade cyklisterna  

31 

§ 99  Projekt Elljusspår belysning 2021, startbesked  32 

§ 100  Projekt Ny lekplats Ängenäs, startbesked  33 

§ 101  Projekt Sopvals till L60, startbesked  34 

§ 102  Projekt Utbyte badbrygga Sundserud, startbesked 35 

§ 103  Kommunstyrelsens delegationsordning, revidering 36 

§ 104  Kommundirektörsinstruktion för Melleruds kommun, revidering 38 

§ 105  Sunnanå Hamn – upphandling av verksamheter  39 

§ 106  Projekt Bryggor Sunnanå, utbyte, startbesked 40 

§ 107  Projekt Takbyte 2021, startbesked 41 

§ 108  Rapporter 42 
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§ 76 Dnr KS 2020/803 

 

Svar på revisionsrapporten Granskning av personal- och 
kompetensförsörjning  

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 

1. överlämna svar på revisionsrapport ”Granskning av personal- och kompetensförsörjning” till 

revisorerna enligt föreliggande förslag.  

2. ge HR-chefen i uppdrag att säkerställa att de brister revisorerna pekar på i föreliggande 

revisionsrapport åtgärdas och att föreslagna insatser kopplas till den övergripande personal- 
och kompetensförsörjningsplan som är under framtagande. 

3. ge kommunchefen i uppdrag att göra en översyn av reglementet för byggnadsnämnden, i 

synnerhet utifrån direktiven rörande personalfrågor.  

4. återrapportering av uppdragen ska ske vid kommunstyrelsens sammanträde den  

4 november 2021. 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens revisorer, PWC, har under 2020 granskat kommunstyrelsens arbete med personal- 

och kompetensförsörjning i syfte att bedöma om kommunstyrelsen och nämndernas åtgärder 

avseende personal- och kompetensförsörjningen är ändamålsenliga. Revisorernas samlade 
bedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna inte helt säkerställer att åtgärder avseende 

personal- och kompetensförsörjning genomförs och är ändamålsenliga. I föreliggande skrivelse 
föreslås åtgärder för att komma tillrätta med de brister som framkommit.   

Utifrån de bedömningar och iakttagelser som gjorts inom ramen för granskningen 

rekommenderar revisorerna kommunstyrelsen och nämnderna att: 

• Upprätta enhetliga rutiner för introduktion. 

• Säkerställa att avgångssamtal genomförs och dokumenteras som ett underlag i arbetet med 
att utveckla kompetensförsörjningsarbete 

Revisorerna behandlade revisionsrapporten vid sitt sammanträde den 15 december 2020 
och beslutade att skicka rapporten till kommunstyrelsen och nämnderna med begäran om 

ett samlat svar från kommunstyrelsen senast den 31 mars 2021 med en redogörelse för 

vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av granskningen. Rapporten har 
även skickats för kännedom till kommunfullmäktige. 

 
Beslutsunderlag 

• Missiv och revisionsrapport. 

• Förslag till yttrande. 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C) och Michael Melby (S): Kommunstyrelsen beslutar att 

1. överlämna svar på revisionsrapport ”Granskning av personal- och kompetensförsörjning” till 
revisorerna enligt föreliggande förslag.  
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2. ge HR-chefen i uppdrag att säkerställa att de brister revisorerna pekar på i föreliggande 

revisionsrapport åtgärdas och att föreslagna insatser kopplas till den övergripande personal- 
och kompetensförsörjningsplan som är under framtagande. 

3. ge kommunchefen i uppdrag att göra en översyn av reglementet för byggnadsnämnden, i 

synnerhet utifrån direktiven rörande personalfrågor.  

4. återrapportering av uppdragen ska ske vid kommunstyrelsens sammanträde den  

4 november 2021. 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 77    

 

Personalfrågor  
 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

HR-chefen informerar om aktuella personalfrågor: 

• Nya konverteringsregler enligt kollektivavtalet från 2021-10-01. 

• Planerat omtag av heltidsplanen. 

• Kort information om var vi står avseende skiftet av lönesystem. 

 

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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§ 78 Dnr KS 2021/150 

 

Årsredovisning (bokslut) för AB Melleruds Bostäder 2020  
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Bokslutet för 2020 för AB Melleruds Bostäder visar på ett positivt resultat på 4 568 tkr, vilket är 

753 tkr högre än budgeterat resultat.  

AB Melleruds Bostäder har i bokslutet nästintill uppnått ägardirektivet med en soliditet om minst 

15 %. Soliditeten har under året ökat från 11,9 % till 14,7 %.  
 

Beslutsunderlag 

• Årsredovisning 2020 AB Melleruds Bostäder 

• Melleruds Bostäders styrelses beslut 2021-03-05, § 16. 

• 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. 

 

  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-23 7 

 

 

 

 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 79 Dnr KS 2021/154 

 
Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund - årsredovisning för 
verksamhetsåret 2020  

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen för Norra 
Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) samt de enskilda förtroendevalda i detta organ 

ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet.  
 

Sammanfattning av ärendet 

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF), bokslut och årsredovisning för 

verksamhetsåret 2020 har godkänts av direktionen och granskats av revisionen som  

föreslår medlemskommunerna att direktionen beviljas ansvarsfrihet för 2020.   

Förbundet redovisar för år 2020 ett balanserat resultat om 2 610 tkr inklusive sotnings-

verksamheten. Förbundets positiva resultat beror bland annat på ersättning för 

sjuklönekostnader samt lägre kostnader för utbildningar och övningar till följd av Covid-19. 

 
Beslutsunderlag 

• Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) årsredovisning 2020  

med begäran om ansvarsfrihet. 

• Revisionsberättelse. 

• Revisionsrapporten Granskning av årsredovisning 2020.  

• Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) beslut 2021-02-22, § 4. 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun 

beviljar förbundsdirektionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) samt de 
enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 80 Dnr KS 2021/50 

 

Kommunstyrelsens investeringsbudget för 2022 och investeringsplan 
för 2023–2026  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att godkänna investeringsbudget för 2022 och investeringsplan för 
2023-2026som planeringsunderlag. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Processen för investeringar är beslutat i dokumentet Riktlinjer för investeringar i Melleruds 
kommun, antagna av kommunfullmäktige den 26 februari 2020, § 12. Beslutsprocessen för 
investeringar ska inordnas i kommunens årliga budgetprocess. Varje nämnd ska årligen 

utarbeta en investeringsplan, som utgör underlag till prioritering av kommunens 
investeringsbudget. Nämnderna ska överlämna investeringsbehov för 5 år framåt till 

samhällsbyggnadsförvaltningen för ekonomisk och teknisk beredning samt sammanställning.  

Styrande för investeringsutrymmet för den skattefinansierade delen är kommunfullmäktiges 
mål. I kommunfullmäktiges dokument Riktlinjer för investeringar framgår prioriteringsgrunder 

för investeringsprojekt, vilket gäller ligger till grund för när investeringsäskanden överstiger 
investeringsutrymmet. Investeringsutrymmet för affärsverksamheterna begränsas av fastställd 

taxa.  

På kommunstyrelsens arbetsutskotts möte den 9 februari 2021 presenterades ett arbetsmaterial 
över kommunstyrelsens investeringsbudget och investeringsplan. Arbetsmaterialet har därefter 

bearbetats ytterligare för att anpassas till kommunfullmäktiges mål. Kommunstyrelsens förslag 
till investeringsplan tas därför upp igen till dialog på kommunstyrelsens arbetsutskotts möte den 

23 mars 2021.  

Kommunens totala investeringsplan 2022-2026 presenteras på arbetsutskottet i samband med 
att tjänstemännen presenterar förslag till driftbudget för 2020-2024. Driftkonsekvenser av 

investeringarna ska vara beaktade i nämndernas driftramar. 

Beslutsunderlag 

• Förslag Kommunstyrelsens investeringsbudget för 2022 och investeringsplan för 2023-2026. 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att godkänna investerings-

budget för 2022 och investeringsplan för 2023-2026 som planeringsunderlag. 

 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 
Beslutet skickas till 

Ekonomichefen 

Samhällsbyggnadschefen 
Kommunchefen 
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§ 81 Dnr KS 2021/136 

 

Tillfällig ändring i regler för uteserveringar med anledning av covid-19  

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 

1. tillfälligt förlänga sista dag för ansökan om uteservering i Melleruds kommun, från 31 mars 

till och med 30 september 2021, med anledning av covid-19. 

2. uteservering kan i vissa fall även tillåtas övrig, dvs. 1 oktober till och med 31 december. 
Bedömning görs i varje enskilt fall utifrån platsens möjligheter och beaktande av 

vinterväghållningen. 

3. respektive verksamhet ska beakta Folkhälsomyndighetens och ansvariga myndigheters 

rekommendationer samt i övrigt följa riktlinjer för uteserveringar i Melleruds kommun. 

Sammanfattning av ärendet 

Melleruds kommun ser fortsatt mycket allvarligt på följderna av spridningen av covid-19 och vill 

göra det kommunen kan för att underlätta för de lokala företagen och stötta det lokala 

näringslivet på de sätt som är möjligt. 

Alla verksamheter i Sverige är skyldiga att, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, 
vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning. För att motverka spridningen av covid-19 

i Sverige krävs att man alltid stannar hemma när man har symtom, att man är noggrann med 

handhygien och att alla håller avstånd till varandra. Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd 

bör större sociala sammanhang undvikas och personer över 70 år bör vara särskilt försiktiga. 

För att underlätta för handeln föreslås att ansökningstiden för uteserveringar tillfälligt utökas 
från 31 mars till och med 30 september 2021. Om det inte är snö kan ansökningar godkännas 

även efter 30 september till och med 31 mars 2021. En bedömning görs i varje enskilt fall. 

Med uteservering avses även om en butik ansöker om att få flytta ut del av sin försäljning 

utomhus i direkt anslutning till butiken. Reglerna för uteservering kan därmed även tillämpas på 

sådan försäljning. Uteserveringar och butikernas försäljning ska även utformas för att följa 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förhindra smittspridning av covid-19. Varje 

verksamhet ansvarar själv för att inhämta övriga tillstånd som kan behövas t.ex. för 
livsmedelshantering. 

Beslutsunderlag 

• Riktlinjer för Melleruds kommuns uteserveringar. 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att 

1. tillfälligt förlänga sista dag för ansökan om uteservering i Melleruds kommun, från 31 mars 

till och med 30 september 2021, med anledning av covid-19. 

2. uteservering kan i vissa fall även tillåtas övrig, dvs. 1 oktober till och med 31 december. 

Bedömning görs i varje enskilt fall utifrån platsens möjligheter och beaktande av 

vinterväghållningen. 
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3. respektive verksamhet ska beakta Folkhälsomyndighetens och ansvariga myndigheters 

rekommendationer samt i övrigt följa riktlinjer för uteserveringar i Melleruds kommun. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 82 Dnr KS 2021/136 

 

Taxa för uteservering 2021 (tillfällig ändring med anledning av  
covid-19) 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ingen taxa för uteservering tas ut för restauranger och butiker 

till och med 31 december 2021 med anledning av covid-19. 

Sammanfattning av ärendet 

I kommunfullmäktiges beslut från december 2020 framgår att taxan för uteserveringar är satt 

till 150 kronor per kvadratmeter. Förslaget är att kommunen inte tar ut någon taxa för 
uteservering för restauranger och butiker till och med 31 december 2020 med anledning av 

covid-19. 

Taxa är en avgift som kommunen får ta ut och ska motsvara kommunens genomsnittliga 

kostnad för åtgärderna i ett specifikt ärende. De ekonomiska konsekvenserna bedöms som 
hanterbara om förslaget till beslut bifalls. En bedömning är att antalet ansökningar kan bli något 

högre under 2021. 

Beslutsunderlag 

• Förslag taxa för uteserveringar 2021  

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att ingen taxa för 

uteservering tas ut för restauranger och butiker till och med 31 december 2021 med anledning 

av covid-19. 

 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 83  

   

Aktuella frågor 
 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 

 

Sammanfattning av ärendet  

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Parkslide i Dalskog 

Jörgen Eriksson (KIM) lämnar en aktuell rapport i Dalslands miljö- och energinämnds  
ärende om parkslide i Dalskog. 

 

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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§ 84 Dnr KS 2014/619 

 

Tillgänglighets- och användbarhetsplan för Melleruds kommun 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. upphäva Handikappolitisk plan – måldokument daterat 25 maj 2007. 

2. fastställa Tillgänglighetspolicy för Melleruds kommun. Dokumentet gäller även för AB 

Melleruds Bostäder. 

3. fastställa Handlingsplan för arbete med tillgänglighet i Melleruds kommun 2021-2023. 

Dokumentet gäller även för AB Melleruds Bostäder. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 3 juni 2020 gav tillförordnad kommunchef i uppdrag till Enhetschefen för Kommunikation 
och säkerhet och sektorchefen för Stöd och service att utarbeta ett förslag till tillgänglighets- 

och användbarhetsplan. Av förslaget ska bland annat framgå hur Melleruds kommun arbetar 

idag och vad som åstadkommits. Vidare ska förslaget innehålla en plan för fortsatt arbete och 
finansiering. Förslaget ska framtagits efter dialog med funktionshindersorganisationerna. 

Den 17 november gav kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag till enhetschefen för 
kommunikation och säkerhet att remittera tillgänglighetspolicy och Handlingsplan för arbete 

med tillgänglighet i Melleruds kommun 2021-2023 till externa myndigheter och interna nämnder 

för synpunkter. Redovisning av uppdraget ska ske 23 mars 2021. 

Samtliga remissparter har inkommit med svar. Remissvaren har sammanställts och 

handläggarna har kompletterat dessa med kommentarer och förslag till hantering. Justeringar 
av handlingarna har gjorts med spåra ändringarfunktionen jämfört med versionen från  

17 november 2020. 

Föreliggande förslag består av en nulägesanalys som beskriver kommunens arbete med 

tillgänglighet fram till 2020, ett förslag till policy och en handlingsplan med två bilagor. I den 

ena bilagan preciseras handlingsplanen. Den andra bilagan består av en beskrivning av 
utgångspunkterna för arbetet med tillgänglighet och kan även användas som 

kunskapsunderlag. Policyn och handlingsplanen utgör tillsammans kartan för Melleruds 
kommuns arbete med tillgänglighet 2021-2023. 

Handlingarna har tagits fram i samverkan med arbetsgruppen som bestått av tre representanter 

från Kommunala funktionshinderrådet samt representanter från samtliga förvaltningar, bolaget 
och sakkunniga. Arbetsgruppen bedöms ha varit en framgångsfaktor för arbetet. 

Beslutsunderlag 

• Sammanställning av remissvar, kommentarer och förslag till hantering 

• Förslag till Tillgänglighetspolicy 

• Förslag Handlingsplan för tillgänglighetsarbete i Melleruds kommun 2021-2023 

• Nulägesinventering 

• Uppdrag från kommunchef 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
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Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att 

1. upphäva Handikappolitisk plan – måldokument daterat 25 maj 2007. 

2. fastställa Tillgänglighetspolicy för Melleruds kommun. Dokumentet gäller även för AB 

Melleruds Bostäder. 

3. fastställa Handlingsplan för arbete med tillgänglighet i Melleruds kommun 2021-2023. 

Dokumentet gäller även för AB Melleruds Bostäder. 
 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 85 Dnr KS 2020/767 

 

Riktlinjer med regler och tillämpningsföreskrifter för färdtjänst 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 

1. upphäva beslutet om dokumentet ”Lokala föreskrifter för riksfärdtjänst i Melleruds kommun” 

(dnr KS 2020/429) från och med 2021-05-31. 

2. fastställa förslag till Riktlinjer för tillämpning av färdtjänst och riksfärdtjänst med 

ikraftträdande från och med 2021-06-01. 

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslutet om dokumentet ”Färdtjänst – Regler och 

tillämpningsföreskrifter”, fastställt av kommunfullmäktige 2013-03-20, med upphävandedatum 
2021-05-31. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Som komplement till färdtjänstlagen kan tillståndsgivaren (kommunen) utfärda generella regler 

för färdtjänst angående innehåll och omfattning. Färdtjänst – Regler och tillämpningsföreskrifter 
reviderades senast av kommunfullmäktige 2013-03-20. På grund av ändrade förutsättningar 

föreslås dessa ersättas av nya riktlinjer. Ändringarna består bland annat av förtydliganden av 

regler, anpassning till Västtrafiks extra serviceutbud, förändringar i lagstiftning och vägledande 
domar, samt en strävan att likställa regelverket med övriga kommuner i Fyrbodalsområdet. 

Bland justeringarna återfinns en ny zonindelning där hela Västra Götalands län utgör ny zon för 
färdtjänstresor. 

De krav på justeringar av avgiftsmodell och justerade egenavgifter för färdtjänst som är en följd 
av Västtrafiks nya zonindelning är inarbetade som princip i de föreslagna riktlinjerna, medan 

själva avgiftsmodellen och förslagen till egenavgifter behandlas i det separata ärendet ”Förslag 

till avgiftsmodell och egenavgifter för färdtjänstresor”.  
 

Beslutsunderlag 

• Förslag till riktlinjer med regler och tillämpningsföreskrifter för färdtjänst 

• Sammanställning och kommentarer kring framförda synpunkter i remissrundan till 
medlemmarna i det Kommunala funktionshinderrådet och det Kommunala pensionärsrådet 

• Lagen om färdtjänst (1997:736) 

• Lagen om riksfärdtjänst (1997:735) 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att 

1. upphäva beslutet om dokumentet ”Lokala föreskrifter för riksfärdtjänst i Melleruds kommun” 
(dnr KS 2020/429) från och med 2021-05-31. 

2. fastställa förslag till Riktlinjer för tillämpning av färdtjänst och riksfärdtjänst med 
ikraftträdande från och med 2021-06-01. 
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Kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslutet om dokumentet ”Färdtjänst – Regler och 

tillämpningsföreskrifter”, fastställt av kommunfullmäktige 2013-03-20, med upphävandedatum 
2021-05-31. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 86 Dnr KS 2020/768 

 

Avgiftsmodell och egenavgifter för färdtjänstresor 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. godkänna förslag till avgiftsmodell och egenavgifter för färdtjänstresor. 

2. införa de nya egenavgifterna från 2021-06-01. Nivån på egenavgifterna fastställs därefter i 
samband med kommunfullmäktiges årliga beslut om taxor och avgifter för 

kommunstyrelsens verksamhet. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Den nya zonindelningen av kollektivtrafiken, vilken infördes 2020-11-04, gör att färdtjänstens 

nuvarande prisstödsmodell avvecklas eftersom färdtjänstens avgiftssystem inte kommer att ha 

någon koppling till kollektivtrafiken. Därför krävs en ny modell för egenavgifter. Modellen 
föreslås bygga på en fast grundavgift om 55 kr där 10 kilometers resa ingår, samt en 

tillkommande avståndsbaserad avgift om 3 kr per kilometer för varje fullgjord kilometer utöver 
grundnivån. Föreslagna förändringar föreslås gälla från 2021-06-01, för att därefter fastställas 

årligen i samband med att kommunstyrelsens övriga taxor och avgifter behandlas av 

kommunfullmäktige.  
 

Beslutsunderlag 

• Förslag till avgiftsmodell och egenavgifter för färdtjänstresor.  

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att 

1. godkänna förslag till avgiftsmodell och egenavgifter för färdtjänstresor. 

2. införa de nya egenavgifterna från 2021-06-01. Nivån på egenavgifterna fastställs därefter i 

samband med kommunfullmäktiges årliga beslut om taxor och avgifter för 

kommunstyrelsens verksamhet. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 87 Dnr KS 2020/114 

 

Regler för kommunalt investeringsbidrag för fastigheter som används 
av lokala föreningar inom Melleruds kommun (tidigare kommunal 
bygdepeng) 
 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. återremittera ärendet för komplettering/förtydligande av reglerna utifrån förd diskussion 

angående namnfrågan, vilka investeringar som kan sökas och när i tid bidraget kan sökas. 

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 20 april 2021. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsutskottet beslutade den 25 februari 2020 att ge enhetschefen för Kommunikation och 

säkerhet i uppdrag att ta fram förslag till reviderade Regler för kommunal bygdepeng i 
Melleruds kommun som harmoniserar med Boverkets regelverk för bidragsgivning. 

Som en del av harmonieringen föreslås att bidraget byter namn från bygdepeng till 

investeringsbidrag. Syftet är det samma: att kunna ge bidrag till lokala föreningar som vill skapa 
mervärde i sitt närområde.   

 

Beslutsunderlag 

• Regler för kommunal bygdepeng (nuvarande regler)  

• Kommunstyrelsens beslut 2019-04-10, § 90 

• Arbetsutskottets beslut 2020-02-25, § 57 

• Förslag Regler för kommunalt investeringsbidrag för fastigheter som används av lokala 

föreningar inom Melleruds kommun 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Michael Melby (S): Arbetsutskottet beslutar att  

1. återremittera ärendet för komplettering/förtydligande av reglerna utifrån förd diskussion 

angående namnfrågan, vilka investeringar som kan sökas och när i tid bidraget kan sökas. 

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 20 april 2021. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 

Beslutet skickas till 

Enhetschef Kommunikation och säkerhet 

Samhällsvägledare  
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§ 88    

 

Säkerhetsfrågor 
 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschefen för Kommunikation och säkerhet redovisar aktuella frågor inom arbetet med 

säkerhet och beredskap: 

• SMHI:s nya vädervarningssystem. 

• Rapport från lokala BRÅ. 

• Anmälan om hot m.m. mot bussar i Mellerud. 

• Information om larmning av kommunkontoret till förtroendevalda. 

 
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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§ 89 Dnr KS 2021/134 

 

Elljusspåret i Åsensbruk – avtal  
 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge tillväxtchefen i uppdrag att teckna arrendeavtal med de privata fastighetsägarna som 

äger del av elljusspåret i Åsensbruk enligt sträckning på bifogad kartbilaga. 

2. avtalstiden tecknas på 25 år. Uppsägs inte avtalet senast ett år före avtalstidens utgång 

förlängs avtalet med tio år i sänder. 

3. den årliga arrendeavgiften är 20 kronor per löpmeter elljusspår. 

4. arrendeavgiften räknas upp med konsumentprisindex med oktober 2020 som basmånad. 

Sammanfattning av ärendet 

I Åsensbruk, i direkt anslutning till samhället finns ett cirka 2,5 kilometer långt elljusspår. 

Elljusspåret är ett upplyst motionsspår för träning, rekreation och för tävlingsverksamhet.  

I kommunen finns två kommunala elljusspår, varav kommunstyrelsens arbetsutskott 2019 

beslutade att påbörja arbetet med att skriva arrendeavtal med markägarna längs elljusspåret i 
Kroppefjäll. Nu är det arbetet klart och det är dags för elljusspåret i Åsensbruk. Det finns sedan 

tidigare ett beslut om att uppgradera belysningen på båda elljusspåren till LED-belysning, varvid 

avtal måste skrivas innan det arbetet kan sättas igång.  

Kostnaden för arrendeavgifterna ansvarar Samhällsbyggnadsförvaltningen för. 

Av elljusspårets 2,5 kilometer ligger cirka 564 meter på privat mark uppdelat på två fastigheter, 
Bränna 1:27 och Bränna 1:208.  Sträckningen på privat mark visas på bifogad kartbilaga. 

Den årliga arrendeavgiften är beräknad till 20 kronor per löpmeter elljusspår i likhet med 
avtalen för elljusspåret i Kroppefjäll och räknas upp med konsumentprisindex med oktober 2020 

som basmånad. 

 

Beslutsunderlag 

• Karta 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge tillväxtchefen i uppdrag att teckna arrendeavtal med de privata fastighetsägarna som 

äger del av elljusspåret i Åsensbruk enligt sträckning på bifogad kartbilaga. 

2. avtalstiden tecknas på 25 år. Uppsägs inte avtalet senast ett år före avtalstidens utgång 

förlängs avtalet med tio år i sänder. 

3. den årliga arrendeavgiften är 20 kronor per löpmeter elljusspår. 

4. arrendeavgiften räknas upp med konsumentprisindex med oktober 2020 som basmånad. 
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Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 

Beslutet skickas till 

Tillväxtchefen 
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§ 90 Dnr KS 2021/141 

 

Arrendeavtal för telekomanläggning på Bråna 4:3 
 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att 

1. godkänna bifogat förslag till anläggningsarrende för telekomanläggning. 

2. ge tillväxtchefen i uppdrag att teckna avtalet för kommunens räkning. 

 
Reservationer  

Daniel Jensen (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

En ansökan om bygglov har precis beviljats för nybyggnad av telekomanläggning bestående av 

en 20 meter hög mobilmast samt teknikskåp, cirka 1,5 kvadratmeter. Masten ska placeras cirka 
8,5 meter öster om befintlig fackverksmast strax norr om Vita Sandars camping.  Området 

ligger utanför detaljplanerat område, men inom ett område där detaljplan är planerad att finnas 

inom en snar framtid. Kommunen äger marken.  

Beslutsunderlag 

• Förslag på arrendeavtal 

• Karta/bilder. 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att 

1. godkänna bifogat förslag till anläggningsarrende för telekomanläggning. 

2. ge tillväxtchefen i uppdrag att teckna avtalet för kommunens räkning. 

Daniel Jensen (KD): Arbetsutskottet beslutar att inte arrendera ut mark för telecomanläggning 
på Bråna 4:3. 

 
Beslutsgång 1 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller ordförandens 

förslag. 
 

Omröstning begärs  

Ordförande godkänner följande beslutsgång. 

Ja-röst till ordförandens förslag. 
Nej-röst till Jensens förslag. 
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Omröstningsresultat 

Med fyra ja-röster för ordförandens förslag och en nej-röst för Jensens förslag beslutar 

arbetsutskottet enligt ordförandens förslag. 

Ordinarie ledamöter Parti Ersättare Parti Ja Nej Avstår 

Eva Pärsson (M)   X   

Daniel Jensen  (KD    X  

Michael Melby (S)   X   

Ulf Rexefjord (SD)   X   

Morgan E Andersson (C)   X   

Summa 4 1  

 

Beslutet skickas till 

Tillväxtchefen 
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§ 91  

 

Aktuella tillväxtfrågor 
 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande redovisar aktuell fråga inom tillväxtenhetens verksamhet: 

• Taxa livsmedelstillsyn/avgift alkoholtillsyn 
Kommunstyrelsens ordförande informerar om diskussioner förs om hur frågor om 

taxor/avgifter mellan kringliggande kommuner.  

 

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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§ 92   

 

Samverkan i Dalsland 4D 
 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchefen lämnar en redovisning från möte den 18 februari 2021 om samverkan i 

Dalsland. 
 

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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§ 93 Dnr KS 2020/6 

 

Svar på medborgarförslag om försäljning av mottaget material vid 
återvinningsstationen Hunnebyn 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget anses vara under utredning med hänvisning 

till det pågående arbetet med inrättande av en kretsloppspark i Melleruds kommun.  

Sammanfattning av ärendet 

Richard Olausson, Håverud, har den 2 januari 2020 lämnat in ett medborgar-förslag om att 

Melleruds kommun låter Hunnebyns avfallsanläggning/soptipp sortera ut, ta tillvara på samt 
sälja tjänligt material i en kommunalt ägd Secondhand-butik, förslagsvis belägen vid Hunnebyn. 

Melleruds kommuns ansvar när det gäller renhållningen är att samla in och ta hand om 

hushållens avfall. På Hunnebyns ÅVC kan hushållen lämna grovavfall, elektronik och farligt 
avfall som inte får slängas i det gröna eller bruna kärlet.  

Samhällbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda möjligheterna till inrättandet av en 
ny kretsloppspark som ska kunna möjliggöra en cirkulär ekonomi. 

Kunden ska uppmanas att skänka det till ett återbruk istället för att slänga användbara saker. 
På sikt när sakerna är förbrukade återvinns de via det insamlingssystem som finns, där målet är 

att minska avfallet i Melleruds kommun. 

Hur återbruket och försäljningen ska ske ingår i den utredning som pågår nu under 2021. 

Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag. 

• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget anses 
vara under utredning med hänvisning till det pågående arbetet med inrättande av en 

kretsloppspark i Melleruds kommun.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 94 Dnr KS 2020/453 

 

Svar på medborgarförslag om att vid fulla återvinningscontainrar 
meddelar Melleruds kommun om tömning 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till  

att det som förslagsställaren föreslår redan sker genom renhållningsenhetens försorg. 

Sammanfattning av ärendet 

Conny Klingborg, Mellerud, har den 23 juni 2020, lämnat in ett medborgarförslag om att 

Melleruds kommun ansvarar för att ansvarigt företag meddelas när återvinningscontainrarna är 

fulla och i behov av tömning. 

Melleruds kommun offentliga renhållning ansvarar för att de återvinningsstationer som finns 

städas nästan dagligen, samt under helg. I samband med denna städning (vardag) meddelas 
det till verksamhetsledaren för offentlig renhållning om där finns fulla container och som då 

anmäler detta till FTI. Medborgarna är välkomna till att ringa Melleruds kommun och 

renhållningsenheten för offentlig renhållning som är behjälplig med att anmäla till FTI de 
container som är i behov av tömning, detta utförs idag av offentlig renhållning. 

 

Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag. 

• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget anses 
vara tillgodosett med hänvisning till att det som förslagsställaren föreslår redan sker genom 

renhållningsenhetens försorg. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 95 Dnr KS 2020/232 

 

Svar på medborgarförslag om utbyggnad av glasskiosken på 
Köpmantorget  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det idag finns 

två glasskiosker intill glasskiosken på Köpmantorget. Melleruds genomför för närvarande en 
översyn av torgmiljön.  

 
Sammanfattning av ärendet 

Marina Udén, Mellerud, har den 30 mars 2020 lämnat in ett medborgarförslag om att Melleruds 

kommun bygger ut glasskiosken på Köpmantorget till en glass- och kaffebar och att 
omflyttningar av torghandeln görs till sommaren 2020.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att bygga ut glasskiosken på Köpmantorget till en glass- 
och kaffebar är svårt att anta medborgarförslaget eftersom det idag finns två glasskiosker intill 

glasskiosken på Köpmantorget. Om en privat aktör vill bygga en glass- och kaffebar blir det en 
annan fråga för kommunen. Men samhällsbyggnadsförvaltningen kan inte bygga ut 

glasskiosken till en glass- och kaffebarför för att själva driva den eller anta att en privat aktör 

vill hyra verksamheten.  
 

Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag. 

• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget avslås 

med hänvisning till att det idag finns två glasskiosker intill glasskiosken på Köpmantorget. 
Melleruds genomför för närvarande en översyn av torgmiljön.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 96 Dnr KS 2018/495 

 

Svar på medborgarförslag om farthinder på P D Lundgrensgatan i 
Mellerud  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget med begäran om att anlägga farthinder  
på P D Lundgrensgatan med hänvisning till att kommunen prioriterar trafiksäkerhetsarbete där 

oskyddade trafikanter korsar större gator. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Inger Claesson, Mellerud, har den 13 augusti 2018 lämnat in ett medborgarförslag om att 
Melleruds kommun sätter upp farthinder på P D Lundgrensgatan i Mellerud för att sänka 

hastigheten för de fordon som trafikerar gatan. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen rekommenderar inte att anlägga ytterligare farthinder på 

P D Lundgrensgatan. Iakttagelse över gatan har gjorts och samhällsbyggnadsförvaltningen 

bedömer att fokus i trafiksäkerhetsarbetet måste ligga på att arbeta med åtgärder på platser 
där många oskyddade trafikanter korsar större gator. 

 

Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag. 

• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget 
med begäran om att anlägga farthinder på P D Lundgrensgatan med hänvisning till att 

kommunen prioriterar trafiksäkerhetsarbete där oskyddade trafikanter korsar större gator. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 97 Dnr KS 2019/636 

 

Svar på medborgarförslag om belysning över stora bron i Håverud 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget förslag anses vara besvarat med hänvisning 
till arbetet som har utförts på stora bron i Håverud. 

Sammanfattning av ärendet 

Johnny Persson, Håverud, har den 13 december 2019 lämnat in ett medborgar-förslag om att 
Melleruds kommun sätter upp belysning över stora bron i Håverud. 

Med hänvisning till Gatubelysningspolicy i Melleruds kommun ser gata- och parkenheten  
över belysningen 2 gånger per år i Melleruds kommun och fel som medför elsäkerhets- eller 

trafiksäkerhetsrisk eller där risk för person- eller egendomsskada föreligger prioriteras. 

Belysning över stora bron i Håverud ansågs vara en risk och åtgärder gjordes under 2020 och 

avslutades i januari 2021.  

 

Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag. 

• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget 
förslag anses vara besvarat med hänvisning till arbetet som har utförts på stora bron i Håverud. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

 
  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-23 31 

 

 

 

 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 98 Dnr KS 2018/342 

 

Svar på medborgarförslag om skyltar på de mest cykeltrafikerade 
vägarna för att påminna bilister att de behöver visa mer hänsyn för de 
oskyddade cyklisterna  

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget avslås med hänvisning till att skylten som 

förslagsställaren har skickat in inte är tillåten på kommunala vägar samt att samhällsbyggnads-
förvaltningen anser att behovet för en liknande skylt inte finns.   

Sammanfattning av ärendet 

Jesper Andersson, Mellerud, har den 14 maj 2018 lämnat in ett medborgarförslag om att 
Melleruds kommun monterar upp skyltar liknande Norrköpings på de mest cykeltrafikerade 

vägarna för att påminna bilister om att de behöver samsas och visa mer hänsyn för de 

oskyddade cyklisterna.  

Den som cyklar är fordonsförare och ska följa de trafikregler som gäller för alla förare av 
fordon, samma regler gäller för alla i trafiken. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser inte att 

Melleruds kommun är i behov av en liknande skylt på de kommunala vägarna. Skylten som 

förslagsställaren skickar in är inte tillåten på statliga- och kommunala vägar. Melleruds kommun 
skyltar enligt trafikförordningen 

Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag. 

• Bild 

• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget avslås 
med hänvisning till att skylten som förslagsställaren har skickat in inte är tillåten på kommunala 

vägar samt att samhällsbyggnads-förvaltningen anser att behovet för en liknande skylt inte 

finns.   

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 99 Dnr KS 2021/122 

 

Projekt Elljusspår belysning 2021, startbesked  
 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta projekt Elljusspår 
belysning 2021 och lämna en slutredovisning när projektet är slutfört. 

Sammanfattning av ärendet 

Besiktningsprotokoll på belysningen på Kroppefjäll och Åsensbruk visar att 10 stolpar av 150 

behöver bytas ut på Kroppefjäll och 10 av 105 i Åsensbruk. Armaturer och ljuskällor som finns 
idag är gamla vilket gör att det är dyrt att drifta med mycket drifttimmar samt ger dåligt ljus. 

Finansiering av kapital- och driftskostnader sker i befintlig driftsbudget. 

Projektet beräknas pågå från 1 mars 2021 till 30 september 2021. 

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 Elljusspår belysning 2021 och lämna en slutredovisning när 

projektet är slutfört. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadschefen 

Enhetschefen Gata/park 

Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 100 Dnr KS 2021/121 

 

Projekt Ny lekplats Ängenäs, startbesked  
 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet och ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag  

att säkerställa finansiering av projektet innan startbesked kan ges. 

Sammanfattning av ärendet 

I samband med ett nytt bostadsområde vill man ha en lekplats på Ängenäs. En ny lekplats gör 

att det nya bostadsområdet mer attraktivt för barnfamiljer och skapar en bättre miljö.   

Finansiering av kapital- och driftskostnader sker i befintlig budget. Utökning av budgetram 

behövs med 32 tkr från år 2022. 

Projektet beräknas pågå från 1 mars 2021 till 31 maj 2021. 

Beslutsunderlag 

• Projektbeskrivning med kostnadskalkyl 

• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet och ge 

samhällsbyggnadschefen i uppdrag att säkerställa finansiering av projektet innan startbesked 

kan ges. 

 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadschefen 

Enhetschefen Gata/park 

Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 101 Dnr KS 2021/120 

 

Projekt Sopvals till L60, startbesked  
 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta projekt  

Sopvals till L60 och lämna en slutredovisning när projektet är slutfört. 

Sammanfattning av ärendet 

Vi har en L60 hjullastarmaskin där det idag saknas en sopvals. 

Maskinen ska sopa fram till den ordinarie sopmaskinen. Den kommer också bli en tillgång när vi 
sopar gång- och cykelvägar. Maskinen kommer sopa bort sand som inte behöver tas upp med 

ordinarie sopmaskin. Platser där maskinen kommer användas är bland annat gång- och 
cykelvägen runt golfen och ner mot Vita sannar och Sunnanå hamn. Med den nya maskinen 

kommer optimera personalens arbetstid, den ordinarie sopmaskinen sopar idag alla gator. Med 

den nya maskinen avlastar vi den befintliga maskinen.   

Finansiering av kapital- och driftskostnader sker via intäkter till Maskinpoolen. 

Projektet beräknas pågå från 1 mars 2021 till 31 maj 2021. 

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 Sopvals till L60 och lämna en slutredovisning när projektet är 

slutfört. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadschefen 

Enhetschefen Gata/park 

Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 102 Dnr KS 2021/119 

 

Projekt Utbyte badbrygga Sundserud, startbesked 
 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta projekt Utbyte 
badbrygga Sundserud och lämna en slutredovisning när projektet är slutfört. 

Sammanfattning av ärendet 

Bryggan som finns idag är dålig och behöver bytas ut, vi har lagat den i omgångar. Skaderisk 

finns med den nuvarande bryggan. Den nya bryggan kommer leda till en säkrare miljö för både 
vuxna och barn. Det har funnits önskemål om att den nya bryggan blir placerad som förr i 

tiden, ett U där barnen kan bada på insidan. En badplattform kommer sättas ut en bit ut från 
bryggan, där äldre barn kan simma och leka.  

Finansiering av kapital- och driftskostnader sker i befintlig driftbudget. 

Projektet beräknas pågå från 1 mars 2021 till 31 maj 2021. 

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 Utbyte badbrygga Sundserud och lämna en slutredovisning när 

projektet är slutfört. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadschefen 

Enhetschefen Fjärrvärme/fastigheter 

Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 103 Dnr KS 2020/708 

 

Kommunstyrelsens delegationsordning, revidering 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. återremittera ärendet till kommunchefen för förtydligande av vilka förändringar som föreslås 

i förhållande till nuvarande delegationsordning.  

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottet den 20 april 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen har de förtroendevalda det politiska ansvaret för verksamheten i sin 
helhet, vilket innefattar beredning, beslut och genomförande. Kommunstyrelsens beslutande-

rätt kan dock flyttas genom delegation. Detta görs för att avlasta kommunstyrelsen från 
rutinärenden, vilket ger mer utrymme för hantering av särskilt betydelsefulla och principiella 

ärenden, samt för att skapa en effektivare verksamhet genom att beslutsvägarna blir kortare 

och handläggningen snabbare.  

En delegat är en person eller ett organ som fått beslutanderätt genom delegation. Enligt  

6 kap. 37 § kommunallagen får nämnden delegera sin beslutanderätt till ett utskott, till en 
ledamot eller ersättare inom den egna nämnden eller till en anställd inom kommunens 

organisation. Det är dock inte tillåtet att delegera till en uppdragstagare, konsult eller 

entreprenör. Delegering till en tjänsteman är alltid individuell, det går inte att delegera 
beslutanderätt till en grupp personer. I delegationsordningen delegeras beslutsfattandet 

till befattningar och funktioner, inte till namngivna personer. 

En delegat agerar i stället för kommunstyrelsen. Delegaten fattar beslut på kommunstyrelsens 

vägnar, så det är kommunstyrelsen som är juridiskt ansvarig. Det betyder att delegatens beslut 
kan överklagas på samma sätt som ett kommunstyrelsebeslut.  

En delegationsordning är en lista över de ärendetyper där kommunstyrelsen beslutat att 

delegera sin beslutanderätt. Där anges delegater samt ibland även ersättare.  

Kommunallagen skiljer mellan beslut som måste delegeras och beslut som innebär ren 

verkställighet. Gränsdragningen är inte helt klar, men följande skillnader kan dock 
uppmärksammas.  

Delegation innebär överlåtande av en beslutsfunktion, vilket betyder att delegaten inträder i 

kommunstyrelsens ställe. Kännetecknande för ett delegationsbeslut i kommunallagens mening 
är bland annat att det föreligger alternativa lösningar och att den som fattar beslutet måste 

göra vissa överväganden och bedömningar. Rätten för en anställd att fatta sådana beslut måste 
grundas på delegering. Besluten kan normalt överklagas genom antingen kommunal- eller 

förvaltningsbesvär.  

Ren verkställighet är all form av förberedande eller verkställande uppgifter som den anställde 
utför utifrån sin tjänst. I dessa fall baseras ofta ställningstagandet på tidigare nämndbeslut, 

lagar, riktlinjer, avtal eller liknande dokument. Den anställde gör alltså ingen egen självständig 
bedömning utan verkställer endast åtgärder som redan är beslutade i styrdokument eller lagar, 

exempelvis avgiftsdebitering enligt en fastställd taxa. Det kan också vara beslut av rutinmässig 
karaktär i ärenden där det saknas utrymme för beslutsalternativ eller valmöjligheter och som 

kan hänföras till tidigare fattat beslut. Rätten för anställda att vidta sådana åtgärder grundas 

inte på delegering. Den följer i stället av den arbetsfördelning mellan de förtroendevalda och de 
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anställda som måste finnas för att den kommunala verksamheten ska kunna fungera. Beslut 

som är ren verkställighet ska inte anmälas till nämnd och kan inte överklagas.  

En mindre revidering av delegationsordningen antogs av kommunstyrelsen den 2 december 

2020, § 290. 

Därefter har förvaltningen tagit fram ett mer genomarbetat förslag på förändringar. 

Beslutsunderlag 

• Förslag reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen. 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att  

1. återremittera ärendet till kommunchefen för förtydligande av vilka förändringar som föreslås 
i förhållande till nuvarande delegationsordning.  

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottet den 20 april 2021. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

Beslutet skickas till 

Kommunchefen 
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§ 104 Dnr KS 2020/766 

 

Kommundirektörsinstruktion för Melleruds kommun, revidering 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar att bordlägga ärendet till arbetsutskottets sammanträde den  
20 april 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen måste enligt kommunallagen, i en instruktion fastställa hur kommun-
direktören ska leda kommunledningsförvaltningen. Instruktionen ska också fastställa 

kommundirektörens övriga uppgifter.  

Kommundirektörsinstruktionen reglerar anställning, roll och ansvar gentemot kommunstyrelsen, 

kommunkoncernperspektivet, förvaltningsorganisation och förvaltningschefer, förvaltnings-
chefsuppdraget för kommunledningsförvaltningen samt krisledning och civilförsvar. 

Arbetsutskottet beslutade den 26 januari 2021, § 19, att godkänna informationen och skicka ut 

reviderat förslag till partiernas gruppledare, AB Melleruds Bostäder och kommunens revisorer 
för synpunkter. Synpunkterna ska ha kommit in till kommunkansliet senast den 22 februari 

2021. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens beslut 2018-11-07, § 237 med Instruktion för kommundirektören i 

Melleruds kommun. 

• Kommundirektörsföreningens checklista. 

• Arbetsutskottets beslut 2021-01-26, § 19. 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 

• Reviderat förslag till Kommundirektörsinstruktion för Melleruds kommun. 

• Remissvar från AB Melleruds Bostäder. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att bordlägga ärendet till 

arbetsutskottets sammanträde den 20 april 2021. 

 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 
  

 

  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-23 39 

 

 

 

 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 105 Dnr KS 2019/596 

 

Sunnanå Hamn – upphandling av verksamheter 
 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att utifrån förd diskussion ta upp ärendet till ny behandling vid 

arbetsutskottet den 6 april 2021. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Fastighetschefen har lyft frågor kring vad som ska upphandlas av extern utförare i Sunnanå 
Hamn och vad som ska skötas i kommunal regi. 

Arbetsutskottet beslutade den 26 november 2019, § 360, att återremittera ärendet för att 
samhällsbyggnadsförvaltningen ska komplettera beslutsunderlaget med sammanställningar 

gällande verksamheterna i Sunnanå Hamn. 

Enhetschefen Fjärrvärme/fastigheter informerar om förutsättningarna för upphandling av 
verksamheter i Sunnanå Hamn. 

Arbetsutskottet beslutade den 9 februari 2021, § 32, att ta upp ärendet till ny behandling  
vid arbetsutskottets sammanträde den 9 mars 2021. 

 

Beslutsunderlag 

• Sammanställning av verksamheterna i Sunnanå Hamn. (Arbetsmaterial) 

• Arbetsutskottets beslut 2021-02-09, § 32. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet  

1:e vice ordföranden Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet beslutar att utifrån förd diskussion ta 

upp ärendet till ny behandling vid arbetsutskottet den 6 april 2021. 

 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 106 Dnr KS 2021/153 

Projekt Bryggor Sunnanå, utbyte, startbesked 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta projekt Bryggor 
Sunnanå, utbyte och lämna en slutredovisning när projektet är slutfört. 

Sammanfattning av ärendet 

Bryggan ”J” som finns idag är dålig och behöver bytas ut. När vi byter ut bryggan passar vi 
även på att förlänga den med ca 16m då kan vi tillskapa 6-8 platser beroende på vilken bredd 

på platser som efterfrågas. 

Vi har idag kö till båtplatser och detta ger oss möjlighet att erbjuda fler båtägare plats i 

hamnen.   

Beslutsunderlag 

• Projektbeskrivning  

• Kostnadskalkyl 

• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet  

1:e vice ordföranden Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen 
i uppdrag att starta projekt Bryggor Sunnanå, utbyte och lämna en slutredovisning när projektet 

är slutfört. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadschefen 

Enhetschefen Fjärrvärme/fastigheter 

Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 107 Dnr KS 2021/152 

Projekt Takbyte 2021, startbesked 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet och ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag  
att säkerställa finansiering av projektet innan startbesked kan ges. 

Sammanfattning av ärendet 

Då tak på flera av kommunens fastigheter läcker in och skadar stommen finns behov av att 
göra större åtgärder på flera tak som förlänger livslängden på fastigheterna. Projektet omfattar 

både papp, tegeltak och även skiffertak, bl.a. tak på Resecentrum. Entreprenaderna genomförs 

av upphandlade entreprenörer med stor kunskap inom byggbranschen. 

Finansiering av kapital- och driftkostnader sker inom befintlig budget. 

Projektet beräknas pågå från den 1 april till den 31 december 2021. 

Beslutsunderlag 

• Kostnadskalkyl 

• Projektbeskrivning - Investeringsprojekt 

• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet  

1:e vice ordföranden Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet och ge 

samhällsbyggnadschefen i uppdrag att säkerställa finansiering av projektet innan startbesked 
kan ges. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadschefen 

Enhetschefen Fjärrvärme/fastigheter 

Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 108    

 

Rapporter 
 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 

 

Sammanfattning av ärendet  

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m: 

• Skålleruds Fiberförening 

Daniel Jensen (KD) rapporterar från Skålleruds Fiberförenings styrelsemöte den  
22 mars 2021. 

• Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud 

Daniel Jensen (KD) rapporterar från förbundsmötet den 23 mars 2021. 

• Migrationsverkets avveckling av lägenheter i Mellerud 
Kommunchefen rapporterar om skrivelse från Migrationsverket om avveckling av  

22 lägenheter i Mellerud och vilka konsekvenser det medför i form av minskat antal barn  

i förskola/skola.  

• Arbetsmarknadsåtgärder 
Kommunchefen rapporterar om konsekvenserna av att extratjänsterna försvinner och de 

diskussioner som förs för att hantera behovet av arbetsmarknadsåtgärder 

• Dalslands Turist AB 
Eva Pärsson (M) rapporterar från årsstämman den 11 mars 2021. En extra stämma kommer 

att hållas innan april månads utgång. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet  

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

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 


