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  Utdragsbestyrkande 

Tid och plats Tisdagen den 9 april 2019, klockan 08.30 – 12.00,  
13.00 – 16.30 i Skållerudsrummet 

 
Beslutande  
Ledamöter Morgan E Andersson (C) 

Eva Pärsson (M) 
Daniel Jensen  (KD 
Michael Melby (S) 
Ulf Rexefjord (SD) 

 
 
Tjänstgörande ersättare  
 
Övriga närvarande 
Tjänstepersoner Sophia Vikström, kommunchef    

Ingrid Engqvist, chefssekreterare 
Björn Lindquist, ekonomichef § 101 
Lorentz Norberg, enhetschef gata/park § 102 
Lena Francke, ekonom § 103-106  
Linda Hamrin, projektingenjör § 107-108, § 116-117 
Patrik Tellander, enhetschef förråd/renhållning § 109, del av § 118 
Anders Pettersson, kultur- och utbildningschef § 116-117 
 
 
 

Utses att justera  
Justerare Michael Melby (S) 
Ersättare Ulf Rexefjord (KIM) 
 
Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 9 april 2019, klockan 16.00 

§ 110-111 justeras omedelbart vid sammanträdet. 
Övriga paragrafer justeras den 10 april 2019, klockan 14.00  

 
Justerade paragrafer  §§ 101 - 119 
 
Underskrifter Sekreterare ..............................................................................................  
  Ingrid Engqvist 

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

 Justerande .............................................................................................................................................. 
 Michael Melby 

 
 ANSLAG/BEVIS   

Protokollet är justerat.  Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
Sammanträdesdatum 2019-04-09 

 
Datum då anslaget sätts upp 2019-04-09 § 110-111 
 2019-04-11 § 101-109, 112-119  

 
Datum då anslaget tas ned 2019-05-02 § 110-111 
 2019-05-03 § 101-109, 112-119 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 
Underskrift ........................................................................................................ 

 Ingrid Engqvist 
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§ 101 Dnr KS 2019/160.007 
  
Svar på revisionsrapporten Granskning av årsredovisning 
2018  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. ge ekonomichefen i uppdrag att vidta åtgärder utifrån revisorernas förbättrings- 
och utvecklingsförslag avseende komponentavskrivning och statsbidragen från 
Migrationsverket. 

2. när det gäller revisorernas förbättrings- och utvecklingsförslag avseende 
kommunfullmäktiges verksamhetsmål, hänvisa till pågående arbete med att ta 
fram nya mål. 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen pröva om kommunens 
räkenskaper är rättvisande samt bedöma om resultatet i årsbokslutet är förenligt 
med de mål fullmäktige beslutat.  

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Melleruds kommun har Kommunal 
sektor inom PWC granskat kommunens årsredovisning för räkenskapsåret 2018. 

Granskningen har utförts i syfte att pröva om årsbokslutet och årsredovisningen 
har upprättats i enlighet med gällande lagar och att god redovisningssed har följts. 

Granskningsrapporten ange att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven 
på rättvisande redovisning och är upprättade enligt god redovisningssed, med 
undantag för nedanstående. 

”Från och med 2014 finns ett specifikt krav på komponentavskrivning av 
kommunens materiella anläggningstillgångar (RKR 11.4). Kommunen har infört 
komponentavskrivning på investeringar som skett från och med 2014. Kommunen 
har inte infört komponentavskrivning avseende anläggningstillgångar anskaffade 
före 2014 och saknar införandeplan. Detta betyder att det finns osäkerhet i 
redovisningen av materiella anläggningstillgångar och avskrivningar. 

Vår bedömning är att kommunens övergång till komponentavskrivning inte strider 
mot RKR:s normgivning eftersom den medger ett succesivt införande men att brist 
på införandeplan bedöms som otillfredsställande” 

Konsekvensen av att införa komponentavskrivning fullt ut behandlades av 
Kommunfullmäktige i oktober 2015. Planen var och är att tiden gör problemet allt 
mindre, nya investeringar och avskrivningar gör att andelen av kommunens 
tillgångar som inte komponentavskrivs blir allt mindre. 

”Vi har noterat vid vår granskning att det i vissa fall periodiserats riktade 
statsbidrag från Migrationsverket, vilket enligt vår bedömning inte är förenligt med 
god redovisningssed. Det finns därmed osäkerhet avseende värderingen av de i 
balansräkningen upptagna skulderna.” 
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Kommentaren avser hantering av de riktade statsbidrag som kommunen hanterar 
som ett förskottsutbetalt statsbidrag, dvs som en skuld till staten som kvarstår tills 
medlen är använda för beslutat ändamål. Populärt kallat ”flyktingspåsen”. Påsen 
innebär att kommunen tydligt kan redovisa hur bidraget använts och därmed även 
kan redovisa i vilken omfattning andra medel behövs användas för ändamålet.  

En tredje kommentar i granskningsrapporten avser avsaknaden av en samlad 
bedömning av kommunfullmäktiges verksamhetsmål. Analys och bedömning av 
verksamhetsmålen har år från år förbättrats, kommer sannolikt att bli ännu bättre 
nästa år.  
 
Beslutsunderlag 

• Revisionsrapporten Granskning av årsredovisning 2018. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att  

1. ge ekonomichefen i uppdrag att vidta åtgärder utifrån revisorernas förbättrings- 
och utvecklingsförslag avseende komponentavskrivning och statsbidragen från 
Migrationsverket. 

2. när det gäller revisorernas förbättrings- och utvecklingsförslag avseende 
kommunfullmäktiges verksamhetsmål, hänvisa till pågående arbete med att ta 
fram nya mål. 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 102 Dnr KS 2019/186.052 
 
Projekt Bussficka Rådaskolan, startbesked  
 
Arbetsutskottets beslut 

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

När det nya köpcentrumet byggs på Västerråda krävs det att kommunen 
säkerställer så långt som det är möjligt att ingen går/springer över E45:an på icke 
lämplig plats. Trafikverket har också kravställt till kommunen att en planfri passage 
måste anläggas över E45:an. Det kommer även att sättas upp ett avskärmande 
staket längs E45:an från rondellen och norrut. Anledningarna till denna 
kravställningen är att skolområdet ligger i direkt närhet till köpcentrumet. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat mot att skapa en helt ny busshållplats 
för både Rådaskolan/Dalstiernska Gymnasiet och Nordalsskolan. Kalkyler och 
äskande av pengar bygger på att en busshållplats skapas. Efter möte med 
representanter för berörda skolor har en alternativ lösning för ändamålet hittats.   

Ett nytt staket kommer att sättas upp öster om den befintliga parkeringen på 
Rådaskolan. Detta börjar vid Snickargatan och slutar vid Parkgatan. Staketet 
kommer att göra det svårare för elever att gena över skolgården och över E45:an 
för att besöka köpcentrumet. Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att skapa en 
ny parkeringsplats i anslutning till den befintliga som finns där idag. I östra delen 
av parkeringen och mot det nya staketet skapas en gångväg som leder ut till 
gång/cykelväg på Parkgatan. När elever från skolan skall gå till busshållplats 
behöver de gå via Parkgatans gång och cykelväg och sedan norrut på Snickargatan 
fram till busshållplatsen. Elever på Nordalsskolan kommer att använda sin tidigare 
busshållplats. De eleverna från Nordalsskolan som skall åka buss har alltid någon 
ansvariglärare eller annan person med sig när de skall gå på/vänta på bussen.  

Finansiering av kapital- och driftkostnader sker genom att en utökad ram för 
kapitalkostnader begärs från år 2020 med 86 tkr. 

Projektet beräknas pågå från den 15 april till den 31 december 2019. 
 
Beslutsunderlag 

• Projektbeskrivning med kostnadskalkyl. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

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

Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschef gata/park 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 103 Dnr KS 2019/171.042 
 
VA-verksamheten i Melleruds kommun - årsrapport 2018  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa årsrapporten för VA-verksamheten för år 2018.  

2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt Vattentjänstlagen (§ 50) skall särredovisningen årligen fastställas av 
huvudmannen och göras tillgänglig för abonnenterna. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en årsrapport för 
VA-verksamheten inom Melleruds kommun 2018. 
 
Beslutsunderlag 

• VA-verksamhetens årsrapport 2018.  
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa årsrapporten för VA-verksamheten för år 2018.  

2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 104 Dnr KS 2019/168.054 
 
Projekt Kokgryta Rådaköket, startbesked 
 
Arbetsutskottets beslut 

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

Behov finns att införskaffa en ny kokgryta till Rådaköket eftersom den befintliga 
kokgrytan på 50 liter har gått sönder. Den nuvarande grytan är från 2005 och det 
skulle kosta 40 tkr att laga den. Syftet är att få en fungerande kokgryta på 50 liter 
som äldreomsorgsmaten ska tillredas i. 

Finansiering av kapital- och driftkostnader sker genom en omfördelning från 
lokalvården. 

Projektet beräknas pågå från den 1 till den 30 april 2019. 
 
Beslutsunderlag 

• Projektbeskrivning med kostnadskalkyl. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

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

Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschef kost/service 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 105 Dnr KS 2018/173.042 
 
Fjärrvärmeverksamheten i Melleruds kommun -  
årsrapport 2018  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa årsrapporten för Fjärrvärmeverksamhetens för år 2018.  

2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Fjärrvärmeverksamheten är en taxefinansierad verksamhet som årligen  
ska särredovisas, fastställas av huvudmannen och göras tillgänglig för 
abonnenterna. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en årsrapport för 
Fjärrvärmeverksamhetens inom Melleruds kommun 2018. 
 
Beslutsunderlag 

• Fjärrvärmeverksamhetens årsrapport 2018.  
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa årsrapporten för Fjärrvärmeverksamhetens för år 2018.  

2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 106  Dnr KS 2018/649.252 
 
Slutredovisning projekt Förvärv av fastigheten Källstorp 1:25  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av projekt Förvärv av fastigheten 
Källstorp 1:25 och avslutar ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 21 november 2018, § 149, att godkänna förslag 
till köpeavtal för fastigheten Källstorp 1:25 i Melleruds kommun, till en köpeskilling 
av totalt 1 020 000 kronor (enmiljontjugotusen kronor) och uppdra till kommun-
styrelsens ordförande och kommunchef att underteckna köpeavtalet.  

Projektet har finansierats genom en utökning av investeringsbudgeten för 2018 
med 1 020 000 kronor. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-21, § 149. 
• Slutredovisning. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av 
projekt Förvärv av fastigheten Källstorp 1:25 och avslutar ärendet. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 107 Dnr KS 2019/169.056 
  
Projekt Brygga för Café Stenmagasinet, startbesked 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta 
projektet Brygga för Café Stenmagasinet och lämna en slutredovisning när 
projektet är slutfört. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Bryggan bakom Stenmagasinet är inte tillgänglighetsanpassad så att den kan  
nås via Stenmagasinet. Syftet är att öka tillgänglighet och antalet sittplatser för 
cafégäster. 

Finansiering av kapital- och driftkostnader sker inom befintlig budget. 

Projektet beräknas pågå från den 27 mars till den 1 maj 2019. 
 
Beslutsunderlag 

• Projektbeskrivning med kostnadskalkyl. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

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

Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschef fastighet 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 108 Dnr KS 2019/170.056 
 
Projekt Brygga Sunnanå, startbesked 
 
Arbetsutskottets beslut 

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

Bryggan bakom Stenmagasinet har stora brister och måste bytas ut. Denna brygga 
hänger ihop med den nya cafébryggan som byggs bakom Stenmagasinet. 

Finansiering av kapital- och driftkostnader sker inom befintlig budget. 

Projektet beräknas pågå från den 15 augusti till den 31 oktober 2019. 
 
Beslutsunderlag 

• Projektbeskrivning med kostnadskalkyl. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

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

Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschef fastighet 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 109 Dnr KS 2018/172.042 
 
Renhållningsverksamheten i Melleruds kommun -  
årsrapport 2018  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa årsrapporten för Renhållningsverksamheten för år 2018.  

2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Renhållningsverksamheten är en taxefinansierad verksamhet som årligen 
ska särredovisas, fastställas av huvudmannen och göras tillgänglig för 
abonnenterna. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en årsrapport för 
Renhållningsverksamhetens inom Melleruds kommun 2018. 
 
Beslutsunderlag 

• Renhållningsverksamhetens årsrapport 2018.  
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa årsrapporten för Renhållningsverksamheten för år 2018.  

2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 110 Dnr KS 2018/107.104 
 
Redovisning av kommunalt partistöd i Melleruds kommun 
2018  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisning av partistöd 2018. 

Sammanfattning av ärendet 
Den 18 juni 2014 beslutade kommunfullmäktige att fastställa reglemente för 
kommunalt partistöd i enlighet med Kommunallagen (1991:900) 1 kap, 9-12 §. 
Den 1 januari 2016 reviderades reglemente för kommunalt partistöd i samband 
med införandet av redovisningsrutiner.  

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. 

Redovisning av kommunalt partistöd ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 
31 mars nästkommande år. 
 
Beslutsunderlag 

• Redovisning av erhållet partistöd 2018 (C) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2018 (KD) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2018 (KIM) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2018 (L) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2018 (M) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2018 (MP) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2018 (S) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2018 (SD) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2018 (V) 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner redovisning av partistöd 
2018. 
 
Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Ordförandens namn Michael Melby 
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§ 111 Dnr KS 2019/179.104 
 
Utbetalning av kommunalt partistöd i Melleruds kommun 2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla följande utbetalningar av kommunalt 
partistöd för 2019: 

Centerpartiet kommunkrets (C) 48 000 kr  

Kristdemokraterna i Mellerud (KD) 20 000 kr 

Kommunpartiet i Mellerud (KIM) 20 000 kr 

Liberalerna i Mellerud (L) 13 000 kr 

Moderaterna i Mellerud (M) 34 000 kr 

Miljöpartiet i Mellerud (MP) 13 000 kr  

Melleruds socialdemokratiska arbetarekommun (S)  62 000 kr 

Sverigedemokraterna i Mellerud (SD) 48 000 kr 

Vänsterpartiet i Mellerud (V) 13 000 kr 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den 18 juni 2014 beslutade kommunfullmäktige att fastställa reglemente för 
kommunalt partistöd i enlighet med Kommunallagen (1991:900) 1 kap, 9-12 §.  
Den 1 januari 2016 reviderades reglemente för kommunalt partistöd i samband  
med införandet av redovisningsrutiner. En mottagare av partistöd ska årligen lämna  
en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för att stärka deras 
ställning i den kommunala demokratin. 

Redovisning av kommunalt partistöd ska lämnas till kommunstyrelsen senast  
den 31 mars nästkommande år.  

Partistöd betalas ut årligen i förskott under april månad efter beslut av 
kommunfullmäktige. Om redovisning inte lämnats in till kommunstyrelsen inom 
föreskriven tid utbetalas inget partistöd för nästkommande år. 
 
Beslutsunderlag 
• Reglemente för kommunalt partistöd i Melleruds kommun, mandatperiod  

2014-2018 
• Redovisning av erhållet partistöd 2018 (C) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2018 (KD) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2018 (KIM) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2018 (L) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2018 (M) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2018 (MP) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2018 (S) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2018 (SD) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2018 (V) 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C):  

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla följande utbetalningar av kommunalt 
partistöd för 2019: 

Centerpartiet kommunkrets (C) 48 000 kr  

Kristdemokraterna i Mellerud (KD) 20 000 kr 

Kommunpartiet i Mellerud (KIM) 20 000 kr 

Liberalerna i Mellerud (L) 13 000 kr 

Moderaterna i Mellerud (M) 34 000 kr 

Miljöpartiet i Mellerud (MP) 13 000 kr  

Melleruds socialdemokratiska arbetarekommun (S)  62 000 kr 

Sverigedemokraterna i Mellerud (SD) 48 000 kr 

Vänsterpartiet i Mellerud (V) 13 000 kr 
 
Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Ordförandens namn Michael Melby 
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§ 112 Dnr KS 2019/145.866    
 
Motion om att köpa konst från i kommunen verksamma 
konstnärer, utredningsuppdrag 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att utreda motionen och lämna 
förslag till svar. Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets 
sammanträde den 15 oktober 2019. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Lars Nilsson (S) föreslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar att kommunen 
varje år avsätter en summa, till exempel ett halvt basbelopp, för att köpa konst 
från i kommunen verksamma konstnärer. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet ger kommuchefen i uppdrag att utreda 
motionen och lämna förslag till svar. Redovisning av uppdraget ska ske vid 
arbetsutskottets sammanträde den 15 oktober 2019. 
 
Beslutsgång 

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

Kommunchefen 
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§ 113 Dnr KS 2019/42.290 
 
Studiebesök – lokalförsörjningsplan 
 
Sammanfattning av ärendet 

Frågor har väckts om hur kommunen på ett så effektivt sätt som möjligt ska 
disponera och utnyttja sina lokaler. Arbetet har startats i kommunchefens 
ledningsgrupp som tillsatt en arbetsgrupp som tar fram förslag, ritningar och 
kostnadskalkyler. 

Med anledning av pågående arbete med att ta fram en lokalförsörjningsplan  
fortsätter arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen med studiebesök i 
Telarislokalen. 
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§ 114 Dnr KS 2019/178.720    
 
Översyn av daglig verksamhet inom socialförvaltningens  
Stöd och service 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. återremittera ärendet till socialnämndens presidie för specificering av 
utredningsuppdraget.  

2. ärendet tas upp på nytt vid arbetsutskottets sammanträde den 23 april 2019. 
 
Sammanfattning av ärendet 

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

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

• Socialnämndens beslut 2019-03-20, § 56. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att  

1. återremittera ärendet till socialnämndens presidie för specificering av 
utredningsuppdraget.  

2. ärendet tas upp på nytt vid arbetsutskottets sammanträde den 23 april 2019. 
 
Beslutsgång 

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

Socialnämndens ordförande 
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§ 115 Dnr KS 2015/285.418    
 
Åtgärder på E45 och Väg 166 i samband med handels-
etablering på Västerråda  
 
Förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar att 

1. avbryta upphandlingen av utförandeentreprenad för gångbro samt 
vänstersvängfält då föreliggande anbud är betydligt högre än kalkylerad budget. 

2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att tillsammans med Trafikverket Region 
Väst ta fram ett tilläggsavtal med åtgärdsinnehåll på väg E 45 och väg RV 166. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Melleruds kommun har tagit fram utformning och förfrågningsunderlag för gångbro 
och vänstersvängfält. Enl avtal har sedan Trafikverket övertagit handlingarna och 
haft ansvaret för upphandlingen. 

Anbud på entreprenadupphandling har varit betydligt högre jämfört med kalkylerad 
budget, det finns inga beslutade medel i paritet med anbudet. 

Tillsammans med Trafikverket har Melleruds kommun kommit överens om att 
upphandlingen bör avbrytas på grund av rådande marknadsläge.  

Ett nytt tilläggsavtal bör tas fram med Trafikverket med åtgärdsinnehåll. 
Åtgärdsinnehållet bör innehålla vänstersvängfält samt en tillfällig lösning för 
trafiksäkerhet under den tid som det inte finns en gångbro över E45 samt 
projektering av ny gångbro. 
 
Beslutsunderlag 

• Tilläggsavtal med Trafikverket Region Väst. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Beslutet skickas till 

Trafikverket 
Kommunchefen 
Samhällsbyggnadschefen 
Projektingenjören 
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§ 116 Dnr KS 2019/214.297 
 
Behov av förskoleplatser  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att 

1. ge kommunchefen i uppdrag att fortsätta beredningen av ärendet utifrån  
förd diskussion. 

2. ta upp ärendet till ny behandling vid arbetsutskottets sammanträde den  
23 april 2019. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Arbetsutskottets ledamöter, kommunchefen, kultur- och utbildningschefen och 
projektingenjören diskuterar olika förslag på lösningar för att möta behovet av 
förskoleplatser. 
 
Beslutsunderlag 

• Presentation av kösituation.  
• Förslag till olika förskolelösningar. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att 

1. ge kommunchefen i uppdrag att fortsätta beredningen av ärendet utifrån  
förd diskussion. 

2. ta upp ärendet till ny behandling vid arbetsutskottets sammanträde den  
23 april 2019. 

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 117 Dnr KS 2019/177.056 
 
Projekt Tillfällig förskolelösning Blåklinten, startbesked 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet och inhämta kultur- och 
utbildningsnämndens yttrande. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Idag finns det inte tillräckligt med förskoleplatser för att tillgodose behovet. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen renoverar Blåklinten i Dals Rostock som är 
tomställd sedan en tid tillbaka. 

Fastigheten renoveras så att den uppfyller de behov som en förskola kräver. 
Utomhus kommer lekutrustning och staket att byggas. Samråd kommer att ske 
med kultur- och utbildningsförvaltningens personal från angående utformning av 
inne- och utemiljö. 

Finansiering av kapital- och driftkostnader sker genom hyresintäkter från kultur- 
och utbildningsförvaltningen. 

Projektet beräknas pågå från den 23 april till den 30 juni 2019. 
 
Beslutsunderlag 

• Projektbeskrivning med kostnadskalkyl. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet och 
inhämta kultur- och utbildningsnämndens yttrande. 
 
Beslutsgång 

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

Kultur- och utbildningschefen 
Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschef fastighet 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-09 23
  
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 118  
   
Aktuella frågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen tar upp och diskuterar aktuella 
frågor: 

• Profilprogrammets tillämpning 
Enhetschefen gata/park informerar om enheternas/verksamheternas olika 
profilering på kommunens fordon utifrån det nya profilprogrammet. 

• Ställplatser i Sunnanå hamn 
Lokalisering av ställplatser i Sunnanå hamn diskuteras. Frågan får tas upp vid 
nästkommande arbetsutskotts sammanträde där berörda tjänstepersoner kan 
medverka. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 119    
 
Rapporter 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden 
m.m: 

• Möte med fastighetschef Coop Väst 
Ordföranden informerar från träff den 26 mars 2019. 

• Kommunalförbundet Fyrbodal 
Ordföranden informerar från Förbundsdirektionsmöte den 28 mars 2019 i 
Färgelanda; Årsredovisning, internkontrollplan,  Landshövdingen besöker,  
Strukturbild Fyrbodal (viljestyrd samplanering) – godkännande av projektplan 
(svarar upp mot Agenda 2030, VGR RUS och VGR strukturbild, ALMI – Affärs- 
och företagsutveckling Fyrbodal – genomförd upphandling av företagsstöd, 
Projekt – UVAS Bengtsfors, Åmål, Mellerud) ESF-projekt, Workshop om 
angelägna utvecklingsområden, där Fyrbodals kommuner bör samverka: 
Dalslandsgruppen förordade Kompetensförsörjning och kompetensutveckling.  

• Möte kommunstyrelseordföranden i Dalsland  
Ordföranden informerar från möte den 28-29 mars 2019 i Ed; 
Infrastruktur (E45:an möte), turismorganisationsfrågor, kommunutredning, 
minskade statliga medel för integration – hur hantera? Gruvbrytning i Dingelvik 
100, gemensamt yttrande kostnadsutjämningsförslag. 

• Trafikverket - ÅVS – åtgärdsvalsstudie E45 N Vänersborg 
Ordföranden informerar från möte med Trafikverket 
2 + 1 -väg hela vägen (2035), GKI – Grov KostnadsIndikation, SEB, samlad 
effektbedömning. workshop i maj/juni: Näringsliv, Räddningstjänst, Västtrafik, 
Fyrbodal, lokala intresseorganisationer, Åmål, Vänersborg och Trollhättan.  

• Hälso- och sjukvårdsnämnden Norra   
Ordföranden informerar från dialogmöte om gemensamma hälso- och 
sjukvårdsfrågor den 3 april 2019 i Melleruds; Besök Familjecentral MINI, HSN 
uppdrag, former för kommundialog – LIVSSTIL, nya folkhälsoavtalet, 
handlingsplan för psykisk ohälsa. 

• Dialogmöte Vårdsamverkan Fyrbodal  
Ordföranden informerar från möte den 3 april 2019. 

• Frukostmöte med köpmän och möte med fastighetsägare 
Ordföranden informerar från möten den 4 april 2019. 
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• Möte med POLSAM  
Ordföranden informerar från möte den 4 april 2019. 

• Årsmöte Svinesundskommittén  
Ordföranden informerar från årsmöte den 5 april 2019 i Håverud. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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