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§ 466 Dnr KS 2017/550.003 
 
Remissvar över förslag till Stärkt livsmedelskontroll genom 
ökad kommunal samverkan (2017:9) 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun överlämnar remissvar över 
förslag till Stärkt livsmedelskontroll genom ökad kommunal samverkan (2017:9) 
enligt föreliggande förslag från Dalslands miljö- och energiförbund. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Melleruds kommun har fått möjlighet att senast den 8 januari 2018 inkomma med 
remissvar till Näringsdepartementet på Statskontorets rapport ”Stärkt 
livsmedelskontroll genom ökad kommunal samverkan (2017:9).  

Bakgrunden är att regeringen gett Statskontoret i uppdrag att föreslå åtgärder som 
säkerställer att nödvändiga livsmedelskontroller genomförs av alla kommunala 
kontrollmyndigheter. Statskontoret har överlämnat rapporten ”Stärkt 
livsmedelskontroll genom ökad kommunal samverkan (2017:9). Statskontoret har 
utrett hur livsmedelskontrollen kan stärkas i kommuner där kontrollen är otillräcklig 
eller inte utförs på ett riskbaserat sätt. Slutsatsen är att kommunerna behöver 
samverka mer och att kontrollmyndigheterna behöver bli större och färre.  

Regeringen föreslås anta en färdplan för att öka den kommunala samverkan. 
Regeringen bör formulera ett mål om att kontrollmyndigheterna bör ha minst tre 
årsarbetskrafter inom livsmedelskontroll år 2025. På så sätt blir livsmedels-
kontrollen mindre sårbar och mer effektiv. Ett sådant mål förutsätter att kommuner 
i ökad utsträckning bildar gemensamma kontrollmyndigheter.  
 
Beslutsunderlag 

• Remissen Stärkt livsmedelskontroll genom ökad kommunal samverkan (2017:9). 
• Dalslands miljö- och energiförbunds beslut 2017-11-02, § 73. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun 
överlämnar remissvar över förslag till Stärkt livsmedelskontroll genom ökad 
kommunal samverkan (2017:9) enligt föreliggande förslag från Dalslands miljö-  
och energiförbund. 
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Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Daniel Jensen 
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§ 467 Dnr KS 2017/648.042 
 
Delårsbokslut 2017-07-31 för Dalslands miljö- och 
energiförbund med revisionsrapport 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Dalslands miljö- och energiförbund har den 15 november 2017 översänt 
delårsbokslut för perioden 2017-01-01--07-31. 

Rapporten visar på ett underskott på 83 tkr för delåret.  
 
Beslutsunderlag 

• Dalslands miljö- och energiförbunds delårsrapport 2017-07-31. 
• Dalslands miljö- och energiförbunds beslut 2017-10-19, § 47. 
• Revisorernas rapport och promemoria. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Daniel Jensen 
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§ 468 Dnr KS 2017/676.003 
 
Kommunfullmäktiges arbetsordning, revidering 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av kommunfullmäktiges 
arbetsordning enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Från och med den 1:a januari 2018 gäller den nya kommunallagen (2017:725).  
På grund av det behövde kommunfullmäktiges arbetsordning revideras för att  
vara anpassad till den nya lagen. Kommunens controller fick i uppdrag av 
kommunchefen att revidera dokumentet och ge förslag på en ny arbetsordning  
för kommunfullmäktige. 

Efter en genomgång har det visat sig att följande aktualiseringar behöver göras: 

8 §. Tillägg/förtydligande över när kommunfullmäktiges sammanträde SENAST 
måste tillkännages på kommunens anslagstavla.  

9-10 §§. har bytt plats då paragraf om annonsering hamnade under rubriken 
”Sammanträde på distans” och inte under ”Tid och plats” i tidigare version av 
arbetsordningen.  

9 §. Har skrivits om efter att den nya kommunallagen slopat krav på annonsering i 
lokaltidning.  

10 §. Enligt 5 kap. 16 § KL är det fullmäktige som beslutar om ledamot får delta på 
distans och inte ordföranden som i tidigare version av vår arbetsordning. 

13 §. Ett tillägg och förtydligande om när kallelse om tid och plats SENAST ska 
skickas ut till ledamöter. 

16 §. Rättelse av felaktiga hänvisningar till paragrafer i arbetsordningen.  

19 §. Tillägg och förtydligande avseende tid för justering av protokoll samt rättelse 
av felaktig hänvisning till paragraf i arbetsordningen.  

21 § 4:e stycket. Korrigering av hänvisning till KL. 

31 §. Korrigering av hänvisning till KL samt felaktiga uppgifter om beslutsnivå  
och när beslut delges förslagsställaren. 

32 §. Korrigering av hänvisning till KL. 

33 §. Korrigering av hänvisning till KL. 

34 §. Rättelse av felaktig hänvisning till paragraf i arbetsordningen.  

43 §. Har skrivits om efter att den nya kommunallagen slopat fysisk anslagstavla 
samt för att hänvisa till rätt paragraf i nya KL avseende protokollets 
tillkännagivande.  
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Beslutsunderlag 

• Förslag till ny arbetsordning för kommunfullmäktige.  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av 
kommunfullmäktiges arbetsordning enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Daniel Jensen 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-05 8
  
 
 
 
 
 

§ 469 Dnr KS 2017/679.003 
 
Kommunstyrelsens reglemente, revidering 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av kommunstyrelsens reglemente 
enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Från och med den 1:a januari 2018 gäller den nya kommunallagen (2017:725).  
På grund av det behövde kommunens författningssamling ses över så att den 
överensstämmer och är anpassad till den nya kommunallagen. Ett första steg var 
bl.a. att ta fram förslag till nya reglementen för nämnderna. Kommunens controller 
fick i uppdrag av kommunchefen att revidera dokumentet och ge förslag på ev. 
ändringar som behöver göras. 

Efter en genomgång har det visat sig att följande aktualiseringar behöver göras: 

1 §. Ny hänvisning till rätt KL. 

5 §, punkt 4. Ny hänvisning till rätt paragrafer i nya KL. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till nytt reglemente för kommunstyrelsen.  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av 
kommunstyrelsens reglemente enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Daniel Jensen 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 470 Dnr KS 2017/673.003 
 
Byggnadsnämndens reglemente, revidering 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av byggnadsnämndens reglemente 
enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Från och med den 1:a januari 2018 gäller den nya kommunallagen (2017:725).  
På grund av det behövde kommunens författningssamling ses över så att den 
överensstämmer och är anpassad till den nya kommunallagen. Ett första steg var 
bl.a. att ta fram förslag till nya reglementen för nämnderna. Kommunens controller 
fick i uppdrag av kommunchefen att revidera dokumentet och ge förslag på ev. 
ändringar som behöver göras. 

Efter en genomgång har det visat sig att 3 kap. 16 § i byggnadsnämndens 
reglemente behöver aktualiseras med en ny hänvisning till nya KL.  
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till nytt reglemente för byggnadsnämnden.  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av 
byggnadsnämndens reglemente enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Daniel Jensen 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 471 Dnr KS 2017/674.003 
 
Kultur- och utbildningsnämndens reglemente, revidering 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av kultur- och 
utbildningsnämndens reglemente enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Från och med den 1:a januari 2018 gäller den nya kommunallagen (2017:725).  
På grund av det behövde kommunens författningssamling ses över så att den 
överensstämmer och är anpassad till den nya kommunallagen. Ett första steg var 
bl.a. att ta fram förslag till nya reglementen för nämnderna. Kommunens controller 
fick i uppdrag av kommunchefen att revidera dokumentet och ge förslag på ev. 
ändringar som behöver göras. 

Efter en genomgång har det visat sig att 3 kap. 16 § i kultur- och utbildnings-
nämndens reglemente behöver aktualiseras med en ny hänvisning till nya KL.  
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till nytt reglemente för kultur- och utbildningsförvaltningen.  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av 
kultur- och utbildningsnämndens reglemente enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Daniel Jensen 
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§ 472 Dnr KS 2017/675.003 
 
Socialnämndens reglemente, revidering 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av socialnämndens reglemente 
enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Från och med den 1:a januari 2018 gäller den nya kommunallagen (2017:725).  
På grund av det behövde kommunens författningssamling ses över så att den 
överensstämmer och är anpassad till den nya kommunallagen. Ett första steg var 
bl.a. att ta fram förslag till nya reglementen för nämnderna. Kommunens controller 
fick i uppdrag av kommunchefen att revidera dokumentet och ge förslag på ev. 
ändringar som behöver göras. 

Efter en genomgång har det visat sig att 3 kap. 16 § i socialnämndens reglemente 
behöver aktualiseras med en ny hänvisning till nya KL.  
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till nytt reglemente för socialnämnden.  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av 
socialnämndens reglemente enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Daniel Jensen 
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§ 473 Dnr KS 2017/677.002 
 
Kommunstyrelsens delegeringsregler, revidering 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

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

Från och med den 1:a januari 2018 gäller den nya kommunallagen (2017:725). P g 
a det behövde kommunens författningssamling ses över så att den 
överensstämmer och är anpassad till den nya kommunallagen. En del i arbetet är 
att se över kommunens delegeringsregler och delegeringsordningar. Nedan 
presenteras förslag på lämpliga ändringar i kommunstyrelsens delegeringsregler.  

Efter en genomgång har det visat sig att följande aktualiseringar behöver göras: 

Avsnitt ”Kommunallagen” 

Punkt 1. Korrigering av hänvisningar till rätt paragrafer i nya KL. 
Punkt 2. Korrigering av hänvisningar till rätt paragrafer i nya KL samt tillägg av 
punkten e avseende vilka ärenden där beslutsrätten inte kan delegeras.  

Avsnitt ”Förkortningsförteckning” 

Mellerud kommun har ingen personalchef utan en HR-chef.  

Avsnitt ”1.3 Avvisa överklaganden” 

Korrigerad hänvisning till KL. 

Avsnitt ”8.4 Kollektivaavtalsförhandlingar” 

HR-chef istället för Pers-chef. 

Avsnitt ”8.7 Övriga avtal” 

HR-chef istället för Pers-chef. 

Avsnitt ”11.1 Anmälan om bisyssla” 

HR-chef istället för Pers-chef. 

Avsnitt ”11.1 Anmälan om bisyssla” 

HR-chef istället för Pers-chef. 

Avsnitt ”13.1 Tvisteförhandlingar” 

HR-chef istället för Pers-chef. 

Avsnitt ”13.2 Konfliktanvisningar” 

HR-chef istället för Pers-chef. 
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Avsnitt ”13.3 Dispens från stridsåtgärder” 

HR-chef istället för Pers-chef. 

Avsnitt ”13.4 Beslut om skyddsarbete” 

HR-chef istället för Pers-chef. 

Avsnitt ”14.2 MBL” 

HR-chef istället för Pers-chef. 

Avsnitt ”15.1 Löneförmåner vid fackligt arbete” 

HR-chef istället för Pers-chef. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till nya delegeringsregler för kommunstyrelsen. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av 
kommunstyrelsens delegeringsregler enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Daniel Jensen 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 474 Dnr KS 2017/543.003 
 
Förändringar av kommunala dokument med anledning av  
ny kommunallag från 1 januari 2018, lägesrapport 
 
Arbetsutskottet beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att en ny kommunallag träder i kraft den 1 januari 2018  
behöver kommunala dokument ses över, omarbetas och fastställas innan  
årsskiftet. 

Arbetsutskottet beslutar den 26 september 2017, § 377, att ge t.f. kommunchefen  
i uppdrag att ta fram förslag till ny arbetsordning för kommunfullmäktige och nya 
reglementen för styrelser och nämnder.  

Controllern lämnar en aktuell rapport om översynen av kommunala dokument 
och från frågor som kommit upp vid webbseminarium: 

• anmälan av delegeringsbeslut, protokollföring av överklagansbeslut. 
• villkor för kommunalråd, ledighet och ersättning, ansökan och beslut. 
• behov av att se över samtliga delegeringsregler. 
• digitala anslagstavlan. 
• ny ordning för årsredovisning och ansvarsfrihet. 
• beslut om direktörsinstruktion efter valet 2018. 
 
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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§ 475 Dnr KS 2017/656.841 
 
Förbättrad turistservice i Sunnanå Hamn 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge fastighetschefen i uppdrag att, tillsammans med näringslivsansvarige och 
turistinformatör, ta fram en projektbeskrivning med kostnadskalkyl för en 
förbättrad turistservice i Sunnanå Hamn.  

2. redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 23 januari 2018. 
 
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 
presenterade den 20 november 2017, § 463, förslag och idéer kring förbättrad 
turistservice i Sunnanå Hamn. 

Stenmagasinet kan användas till 

• Turistbyråverksamhet 
• Caféverksamhet  
• Försäljning av dagligvaror 
• Hantverksutställningar 

Fastighetschefen lämnar en redovisning av  

• pågående arbete med enkäter om synpunkter på service i Sunnanå Hamn. 
• nytt avtal (förlängning) med Sunnanå Hamnkrog som är på gång. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge fastighetschefen i uppdrag att, tillsammans med näringslivsansvarige och 
turistinformatören, ta fram en projektbeskrivning med kostnadskalkyl för en 
förbättrad turistservice i Sunnanå Hamn.  

2. redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 23 januari 2018. 
 
Beslutsgång 

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

Fastighetschefen 
Näringslivsansvarige 
Turistinformatören 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 476  
 
Arbetsmarknadspolitiska frågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Administrative chefen och socialchefen redovisar aktuella arbetsmarknads- 
politiska frågor: 

• Arbetslösheten i Mellerud 
Administrative chefen redovisar aktuell arbetslöshetsstatistik för Melleruds 
kommun. Ungdomsarbetslösheten sjunker som i övriga riket. Cirka 480 
arbetslösa totalt.  

• Utveckling försörjningsstöd 
Administrative chefen redovisar aktuell statistik över försörjningsstödets 
utveckling som har minskat något. Socialchefen redovisar att cirka 120 hushåll 
får försörjningsstöd – 47 hushåll har fått försörjningsstöd i mer än två år.  
Individ- och familjeomsorgen har ett projekt för att få ner antalet under 100, 
sänka kostnader (300 tkr/månad), extra satsning på långtidsarbetslösa. 
Redovisning 20 december 2017. 

• Flöden arbetsmarknadsenheten 
Administrative chefen redovisar arbetsmarknadsenhetens in- och  
utflöde av deltagare i arbetsmarknadsprojekt. 

• Myndighetssamverkan 
Administrative chefen redovisar olika former av samverkan med 
arbetsförmedlingen, försäkringskassan, samordningsförbundet och  
gymnasiet m.m. 

• Avslut arbetsmarknadsenheten 
Administrative chefen redovisar att många flyttar till andra kommuner  
under eller efter avslut hos arbetsmarknadsenheten. De flesta slutar  
under perioden 6-24 månader i etableringen. 

• Befolkningsutveckling i kommunen 
Aktuell befolkningssiffra är 9 344. 

 
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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§ 477 Dnr KS 2016/185.143 
 
Förlängning av projektet Arbetsintegrerad integration  
 
Arbetsutskottets beslut  

Arbetsutskottet beslutar att  

1. arbetsmarknadsenheten (AME) får ta med kvarvarande medel från beviljade 
projektmedel, till år 2018 i syfte att fortsätta projektet Arbetsintegrerad 
integration även under år 2018.  

2. resultat från projektet ska redovisas för kommunstyrelsen vid varje tillfälle  
som punkten "Integration- och arbetsmarknadsfrågor" tas upp.  

 
Sammanfattning av ärendet  

Arbetsmarknadsenheten önskar att få ta med resterande projektmedel från 
”Arbetsintegrerad integration” till år 2018. Målet med detta är att låta samtliga 
nuvarande deltagare få slutföra 12 månader i projektet som planerat, samt starta 
en ny grupp på fem deltagare riktad mot vården.  

Syftet är att stärka deltagarnas förutsättningar att ta sig vidare på den svenska 
arbetsmarknaden. Tanken är också att bidra till att motverka personalbristen inom 
den kommunala vårdsektorn.  
 
Beslutsunderlag  

• Kommunfullmäktiges beslut 2017-02-22, § 19.  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-12-04. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

1. arbetsmarknadsenheten (AME) får ta med kvarvarande medel från beviljade 
projektmedel, till år 2018 i syfte att fortsätta projektet Arbetsintegrerad 
integration även under år 2018.  

2. resultat från projektet ska redovisas för kommunstyrelsen vid varje tillfälle som 
punkten "Integration- och arbetsmarknadsfrågor" tas upp.  

 
Beslutsgång 

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

Administrative chefen 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 478 Dnr KS 2017/658.042 
 
Fyrbodals kommunalförbunds delårsrapport 2017-06-30  
med revisionsberättelse 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Fyrbodals kommunalförbund har den 21 november 2017 översänt delårsrapport  
för perioden 2017-01-01--06-30. 

Rapporten visar på ett underskott på 646 tkr för första halvåret 2017.  
 
Beslutsunderlag 

• Fyrbodals kommunalförbund, delårsrapport 2017-06-30 
• Revisorernas rapport och promemoria.  
• Fyrbodals kommunalförbunds direktions beslut 2017-09-21, § 45. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Daniel Jensen 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 479 Dnr KS 2017/615.106 
 
Vänerstipendiet 2017 – nominering av stipendiat 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun nominerar Nedre Upperudsälvens 
fiskevårdsområde med följande motivering: 

Nedre Upperudsälvens Fiskevårdsområde bildades 1990 och omfattar ett område 
från järnvägsbron i Köpmannebro och upp till Håverud. Ändamålet med föreningen 
är att samordna fisket och fiskevården samt upplåta fiskerätt till allmänheten, 
Föreningen har vid ett flertal tillfällen planterat ut gös, vilket inte givit förväntat 
resultat. Diskussioner började då om att plantera ut lax och öring i stället. Under 
dessa diskussioner presenterade Rolf Lundberg från Upperud en mängd historiska 
dokument om laxfisket i Upperud och Håverud. Dessa dokument ansågs värdefulla 
att dokumentera samt att söka efter ytterligare historiska fakta om fisket i detta 
område. 

Historikern Christian Aarsrud fick uppdraget att sammanställa dessa dokument 
samt söka efter ytterligare handlingar som styrker det fina lax- och öringfiske som 
en gång fanns i området. Samtlig information som kommit fram är nu samman- 
ställt i boken ”Lax i Upperud och Håverud från medeltiden till 1900-talet”. 

Utifrån denna historik beslutade föreningen att försöka återställa detta fiske.  
En första utsättning av öringsmolt gjordes 2016 nedströms kraftstationen i Upperud 
och en andra utsättning gjordes 2017 i samarbete med Laxfond Vänern på samma 
ställe. 

Målsättningen är att fortsätta med dessa utsättningar, med för hoppning om att det 
ska resultera i ett bra lax och öringfiske inom fiskevårdsområdet. Fisket kommer då 
att även ske från stränderna rund älven. 

Visionen är dock att skapa i första hand en fiskeväg förbi kraftstationen i Upperud 
vilket är fullt möjligt. Denna fiskeväg ska även möjliggöra att all slags fisk kan 
passera. Nedströms Håveruds kraftstation finns förutsättningar för att skapa bra 
lekbottnar. I framtiden kanske möjligen finns att även passera Håverud och öppna 
upp till övre delarna av Upperudsälven. 
 
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.  

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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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".  

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. 

Arbetsutskottet beslutade den 20 november 2017, § 457, att ge t.f. kommunchefen 
i uppdrag att fortsätta beredningen av ärendet. Redovisning av uppdraget ska ske 
vid arbetsutskottets sammanträde den 5 december 2017. 
 
Beslutsunderlag 

• Skrivelse från Karlstads kommun. 
• Donationsbrevet. 
• Arbetsutskottets beslut 2017-11-20, § 457. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun 
nominerar Nedre Upperudsälvens fiskevårdsområde med föreslagen motivering: 

 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-05 21
  
 
 
 
 
 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Daniel Jensen 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 480 Dnr KS 2017/641.106 
 
H.M. Konungens Jubileumsfond för Ungdom i Sverige - 
nominering av stipendiat 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun nominerar Kommunala 
ungdomsrådet i Mellerud som stipendiat till H.M. Konungens Jubileumsfond för 
Ungdom i Sverige med följande motivering: 

I Melleruds kommun har det sedan 2011 funnits ett ungdomsråd. Sedan starten har 
dessa ungdomar arbetat målmedvetet och aktivt för att göra kommunen till en bra 
plats att växa upp och leva i. Deras arbete bidrar ständigt till att sätta Melleruds 
kommun på kartan. Våren 2016 åkte representanter från ungdomsrådet till 
Landsbygdsriksdagen på Gotland, för att ta emot utmärkelsen ”Sveriges grymmaste 
håla”. Hösten 2016 var det dags igen, men då gick resan till Stockholm där ”Hela 
Sverige ska leva” och ”Nordregio” arrangerade konferensen ”Hela Norden ska leva”. 
Seminariet handlade om inkludering av unga och nyanlända i lokal utveckling. 
Melleruds kommuns ungdomsråd var speciellt inbjudna för att representera Sverige 
bland de nordiska deltagarna och för att presentera hur kommunen arbetar med 
ungas delaktighet och inflytande.  

Ungdomsrådet visar återkommande för politiken att de är ett råd att räkna med, 
inte minst genom sitt arbete med barns rättigheter och människors lika värde. 
2016 tog ungdomsrådet beslut om att arrangera Dalslands första PRIDE festival, ett 
arrangemang under två dagar och som innehöll både föreläsningar, workshops, 
konsert och parad. Det blev ett lyckat arrangemang vilket resulterade i att 
ytterligare en lyckad festival genomfördes 2017.          

IQ initiativet AB är Systembolagets dotterbolag som arbetar för en smartare syn på 
alkohol. Ungdomsrådet har bidragit till att kommunens ungdomshus Stinsen, har 
kunnat IQ-diplomera flera av sina arrangemang, bl.a. kommunens stora 
skolavslutningsfest ”Summerbreak” och drogfria arrangemang på Valborg och 
Halloween. 

Melleruds kommuns ungdomsråd är värdiga kandidater till stipendium ur  
H.M Konungens Jubileumsfond för Ungdom i Sverige.      
 
Sammanfattning av ärendet 

Landshövding Anders Danielsson, Länsstyrelsen Västra Götaland, har bett om  
hjälp att nominera kandidater till stipendium ur H.M. Konungens Jubileumsfond  
för Ungdom i Sverige.  
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Beslutsunderlag  

• Inbjudan från Länsstyrelsen att föreslå stipendiater. 
• Förslag till nominering. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun 
nominerar Kommunala ungdomsrådet i Mellerud som stipendiat till H.M. Konungens 
Jubileumsfond för Ungdom i Sverige med föreslagen motivering. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Daniel Jensen 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 481 Dnr KS 2017/636.312 
 
Medborgarförslag om att en cykelbana byggs från Mellerud  
till Håverud, utredningsuppdrag  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att utreda medborgarförslaget och  
lämna förslag till svar.  

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

 
Sammanfattning av ärendet 

Ulf Claesson, Åsensbruk, föreslår i ett medborgarförslag den 10 november 2017  
att en cykelbana byggs från Mellerud till Håverud. 
 
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att utreda medborgarförslaget och  
lämna förslag till svar.  

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

 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 482 Dnr KS 2017/619.555 
 
Medborgarförslag om breddning och utjämning av 
sjösättningsrampen i Sunnanå Hamn vid hamnkrogen, 
utredningsuppdrag  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att utreda medborgarförslaget och  
lämna förslag till svar.  

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

 
Sammanfattning av ärendet 

Christian Karlsson, Mellerud, föreslår i ett medborgarförslag den 27 oktober 2017  
att en breddning, utjämning och restaurering görs av sjösättningsrampen i 
Sunnanå vid hamnkrogen. 
 
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att utreda medborgarförslaget och  
lämna förslag till svar.  

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

 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 483 Dnr KS 2017/672.003 
 
Översyn och uppdatering av föreskrifter, planer, policys, 
riktlinjer och strategier inom personaladministrativa området, 
uppdrag 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge t.f. HR-chefen i uppdrag att genomföra en översyn och uppdatering av 
föreskrifter, planer, policys, riktlinjer och strategier inom personaladministrativa 
området enligt föreliggande förteckning.  

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

  
Sammanfattning av ärendet 

Behov finns att göra en översyn av kommunens föreskrifter, planer, policys, 
riktlinjer och strategier inom personaladministrativa området för att därefter 
omarbeta och revidera befintliga och ge förslag på nya samt upphäva de som  
inte längre är aktuella. 
 
Beslutsunderlag 

• Förteckning över föreskrifter, planer, policys, riktlinjer och strategier inom 
personaladministrativa området 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge t.f. HR-chefen i uppdrag att genomföra en översyn och uppdatering av 
föreskrifter, planer, policys, riktlinjer och strategier inom personaladministrativa 
området enligt föreliggande förteckning.  

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

 
Beslutsgång 

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

HR-chefen 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 484 Dnr KS 2017/680.002   
 
Bemyndigande att utfärda anvisningar på bank- och 
checkräkning för kommunstyrelsen 
 
Arbetsutskottets förslag beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, med ändring av beslut den 10 maj 2017,  
§ 72, att bemyndiga följande personer att två i förening utfärda  
anvisningar på kommunens bank- och checkräkningar: 

Kommunchef Sophia Wikström  från 2018-01-01 
Ekonomichef Björn Lindquist 
Controller Erik Josefsson 
Ekonom Emma Lindquist 
Ekonom Margareta Gunnarsson 
Ekonom Elin Holm 
Ekonom Lena Francke 
Ekonom Sandra Romi   
Ekonom Andrietta Pettersson  
 
Sammanfattning av ärendet 

På grund av att ny kommunchefen börjar sin anställning hos kommunen den  
1 januari 2018 och en ekonom slutar sin anställning hos kommunstyrelse-
förvaltningen och en ny ekonom anställts behöver kommunstyrelsen fatta  
ett nytt beslut. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar, med ändring av beslut  
den 10 maj 2017, § 72, att bemyndiga föreslagna personer att två i förening  
utfärda anvisningar på kommunens bank- och checkräkningar: 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Daniel Jensen 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 485 Dnr KS 2017/697.231 
 
Presentation av modell för seniorboenden 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet tackar för presentation och ger t.f. kommunchefen i uppdrag  
att fortsätta kontakterna med företaget. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Representant för Utvecklingsbolaget Väst AB från Helsingborg presenterar ett 
upplägg för boenden för aktiva seniorer. Företaget har tidigare etablerat boenden, 
som byggs i samarbete med Skanska, på ett flertal orter, bland annat i Vara, 
Skurup och nu senast i Tomelilla. 

Boendeformen kooperativ hyresrätt som erbjuds är lämplig för de som flyttar  
från ett hus eller en gård de haft länge. Det är parhus med cirka 18-22 mark-
lägenheter med en liten trädgård, egen uteplats, förråd och p-plats vid entrén. 
Dessutom har alla tillgång till ett gemensamt klubbhus för samvaro och 
festligheter. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet tackar för presentation och ger  
t.f. kommunchefen i uppdrag att fortsätta kontakterna med företaget. 
 
Beslutsgång 

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

T.f. kommunchefen  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 486 Dnr KS 2017/698.057  
 
Lokalbehov inom förskolans verksamhet – upphandling  
av leasing av en modul till Lunden 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge fastighetschefen i uppdrag att, i samråd  
med kultur- och utbildningschefen, upphandla leasing av en modul för två 
förskoleavdelningar med placering på Lunden. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Melleruds kommun finns hela tiden ett ökat behov av barnomsorg och kön till  
en barnomsorgsplats är idag lång. Kultur- och utbildningsnämnden har gett 
förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på hur fler platser i förskolan ska  
kunna skapas. 

Kultur- och utbildningsnämndens ordförande lämnar, tillsammans med 
förvaltningschef och samhällsbyggnadschef, en aktuell rapport: 

• För närvarande står 98 barn i kö till förskoleplats. Garantitiden har gått ut för  
31 barn. De som behöver plats på grund av arbete/studier premieras. 

• Leveranstiden för moduler är för närvarande två månader mot tidigare sex 
månader. Prisnivån för leasing är samma som tidigare. 

• Enbart Lunden är aktuellt för placering för närvarande. Bygglov krävs. 

• Eventuellt kan HVB-hem för ensamkommande bli aktuellt som förskoleenhet  
om de boende där i stället kan flyttas till en större lägenhet. Även korttids-
boendet på Kyrkogatan kan byggas om till förskola. Bygglov krävs för båda. 

• Om det stora behovet av förskoleplatser kvarstår längre fram bör en utbyggnad 
av Lunden bli aktuellt. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att ge fastighetschefen i 
uppdrag att, i samråd med kultur- och utbildningschefen, upphandla leasing av  
en modul för två förskoleavdelningar med placering på Lunden. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 487 Dnr KS 2017/678.168    
 
Plan för kontinuitet i samhällsviktig verksamheten inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta Plan för kontinuitet i samhällsviktig 
verksamheten inom samhällsbyggnadsförvaltningen enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Melleruds kommun har en övergripande plan för hantering av extraordinära 
händelser och samhällsstörningar som antogs av kommunfullmäktige den 21 juni 
2017. Planen talar om hur kommunen ska hantera samhällsstörningar och 
extraordinära händelser, organisera sig, hur kommunens organisation för 
krisledning leder, samordnar, samverkar, säkerställer samband och vilka lokaler 
med nödvändig teknisk utrustning för ledning och samverkan som disponeras vid 
sådana händelser. 

Den övergripande planen ska användas som utgångspunkt för nämndens/bolagets 
planering och checklistor för att upprätthålla egen samhällsviktig verksamhet  
enligt Instruktion för krisberedskapsarbete i Melleruds kommun (aktivitet 12., 
Kommunstyrelsen 2017-05-10, § 77). 

Plan för kontinuitet i samhällsviktig verksamheten inom samhällsbyggnads-
förvaltningen beskriver hur förvaltningen ska upprätthålla egen samhällsviktig 
verksamhet. Planeringen består av två delar: plan för förvaltningen och checklistor 
för olika enheter och processer. Denna plan ansluter till Melleruds kommuns plan 
för hantering av extraordinära händelser och samhällsstörningar 2017-2018. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till Plan för kontinuitet i samhällsviktig verksamheten inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att anta Plan för  
kontinuitet i samhällsviktig verksamheten inom samhällsbyggnadsförvaltningen 
enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Daniel Jensen 

  
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 488 Dnr KS 2017/660.056 
 
Projekt Inköp av skogskärra, projektbeskrivning och 
igångsättningsbeslut 
 
Arbetsutskottets beslut 

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

Kommunens förråd och service har en skogskärra som är trasig och inte godkänd 
att användas. Behov finns att köpa in en skogskärra för att kunna utföra arbeten i 
skog och mark på ett säkert sätt. Kärran kommer att användas i 
integrationsprojektet med att röjningsarbeten.   

Projektet finansieras igenom en omfördelning från projekt Inventarier kök och 
maskininvestering lokalvård. 

Projektet beräknas pågå från den 1 oktober till den 31 december 2017. 
 
Beslutsunderlag 

• Projektbeskrivning med kostnadskalkyl och omfördelningskalkyl. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

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

Samhällsbyggnadschefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 489 Dnr KS 2017/661.049 
 
Projekt Projektering till särskilt boende, omfördelning av 
investeringsbudget 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att godkänna omfördelning från projekt Nytt äldreboende 
till projekt Särskilt boende enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Projekteringen av det Nytt äldreboende ska ingå i projektet Särskilt boende och 
kommer därför att aktiveras som ett projekt/anläggning tillsammans och bokföras 
under samma projektnummer.   
 
Beslutsunderlag 

• Omfördelningskalkyl. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att godkänna omfördelning från 
projekt Nytt äldreboende till projekt Särskilt boende enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 490 Dnr KS 2015/560.055 
 
Projekt Försäkringskrav Åsens skola, omfördelning av 
investeringsbudget 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att godkänna omfördelning från ofördelade investerings-
medel 2017 till projekt Försäkringskrav Åsens skola enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Behov finns att omfördela ofördelade investeringsmedel 2017 till projekt 
Försäkringskrav Åsens skola då en ombyggnad kommer att ske även på  
Åsens skola.   
 
Beslutsunderlag 

• Omfördelningskalkyl. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att godkänna omfördelning  
från ofördelade investeringsmedel 2017 till projekt Försäkringskrav Åsens skola 
enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 491 Dnr KS 2017/357.288 
 
Projekt Utbyte av tak Idrottshuset, omfördelning av 
investeringsbudget 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att godkänna omfördelning från ofördelade investerings-
medel 2017 till projekt Utbyte av tak Idrottshuset enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Behov finns att omfördela ofördelade investeringsmedel 2017 till projekt Utbyte  
av tak Idrottshuset då en kostnaden för utbytet av taket överstigit tidigare gjorda 
beräkningar på grund av takets storlek.   
 
Beslutsunderlag 

• Omfördelningskalkyl. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att godkänna omfördelning från 
ofördelade investeringsmedel 2017 till projekt Utbyte av tak Idrottshuset enligt 
föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 492 Dnr KS 2017/61.287 
 
Slutredovisning av projekt Renovering av våning 2 i 
Resecentrum  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt Renovering av våning 2  
i Resecentrum och avslutar ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunen äger fastigheten Resecentrum Mellerud 2:13. På plan 1 finns vänthall 
och café som drivs av kommunal verksamhet. 

Arbetsutskottet beslutade den 7 februari 2017, § 50, att bevilja 1,5 Mnkr till 
renovering av Resecentrum Mellerud 2:13 genom en omfördelning i 2017 års 
investeringsbudget. 

Bygglov beviljades för ändring av verksamhet från järnvägsverksamhet till 
kontorsverksamhet.  

Lokalerna på plan 2 har renoveras och fastigheten löser nu lokalbristen för 
Dalslands miljö- och energikontor. Den totala ytan på plan 2 är 200 kvadratmeter. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2017-02-07, § 50. 
• Slutredovisning. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt 
Renovering av våning 2 i Resecentrum och avslutar ärendet. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 493 Dnr KS 2016/472.056 
 
Slutredovisning av projekt Belysning gång- och cykelväg 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt Belysning gång- och 
cykelväg och avslutar ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har många GC-vägar som inte har belysning idag men vill att man ska 
gå och använda dessa året om. Genom att köpa in belysningspollare och sätta  
upp dem utefter GC-vägen runt golfbanan kan kommunen få fler att använda  
GC-vägarna och hjälpa till att förbättra hälsan för personer som är ute och 
rör på sig. 

Arbetsutskottet beslutade den 25 oktober 2016, § 379, att ge samhällsbyggnads-
chefen i uppdrag att starta projektet Belysning gång- och cykelväg och lämna en 
slutredovisning när projektet är slutfört. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2016-10-25, § 379. 
• Slutredovisning. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt 
Belysning gång- och cykelväg och avslutar ärendet. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 494    
 
Tekniska frågor  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Enhetschefen för gata/park och fastighetschefen redogör för aktuella tekniska 
frågor: 

• Fiberutbyggnad i Dals Rostock 
Ett Åmålsföretag kommer att gräva i Dals Rostock för Telias fiberutbyggnad. 
Företaget vill ha ett avsteg från ordinarie återställningsrutin. Kommunen går  
inte med på detta avsteg. 

• Grönytesskötsel längs genomfart 
Kommunen sköter idag grönytorna i rondellerna och längs Trafikverkets väg 
genom Mellerud åt PEAB som har driftkontraktet. Kommunen får inte full 
ersättning av PEAB – har bokförda kostnader 90 tkr och får 40 tkr. Frågan  
bör tas upp med Trafikverket om övertagande av kontraktet. 

• Tomtemuseet flyttar 
Tomtemuseet flyttar sin verksamhet från Mellerud till Dalsland Center i  
Håverud och kommer att hyra kommunalförbundets tidigare lokaler. 

 
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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§ 495  
   
Aktuella frågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Köp av fastighet vid E45 
T.f. kommunchefen redogör för förhandlingar med ägaren till fastigheten där 
gångbron över E45 till nya köpcentret planeras att byggas och kommunens 
kostnader för inköp och rivning m.m. 

 
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 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-05 39
  
 
 
 
 
 

§ 496    
 
Rapporter 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen rapporterar från samman- 
träden m.m: 

• Möte om samarbete mellan Dalslandskommuner 
T.f. kommunchefen rapporterar från möten om hur samarbetet mellan 
Dalslandskommunerna kan utvecklas. Tillsammans med en konsult har ett 
upplägg tagits fram. Konsulten kommer att träffa respektive kommun.  
Därefter kommer kommunstyrelsernas ordförande och kommuncheferna i 
samtliga kommuner att träffas för ett slutmöte där man ska komma överens  
om vad som ska samarbetas om och vad som inte ska samarbetas om. 

• Landshövdingens besök 
Den nye landshövdingen Anders Danielsson besökte Melleruds kommun  
den 21 november 2018 på sin rundtur till de olika kommunerna i Västra 
Götaland. Kommunstyrelsens ordförande informerade om kommunens 
verksamhet, vad som hänt de senaste åren och vad som är på gång de  
närmaste åren. Landshövdingen och länsöverdirektören ville veta kommunens 
synpunkter på samarbetet med länsstyrelsen. Den tillträdande kommunchefen 
deltog vid mötet. 

 
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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§ 497    
 
Företagsbesök  
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens arbetsutskott besöker Mode4You i Mellerud för att informera  
sig om företagets verksamhet och framtidsplaner. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 


