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Dnr KS 2020/382

Retroaktiv ansökan om LOK-stöd från Melleruds Innebandyförening
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar avslå Melleruds Innebandyklubbs retroaktiva ansökan om lokalt
aktivitetsstöd för deras verksamhet 2019. Beslutet motiveras dels genom att ansökan är för
sent inkommen, dels har föreningen redan beviljats motsvarande stöd för 2020 och bidraget
grundar sig på den aktivitet som genomförts motsvarande ett normalt år.
Deltar ej
Daniel Jensen (KD) deltar inte i beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Den 11 juni 2020 inkom ett mail från Melleruds Innebandyklubb som bad om retroaktivt lokalt
aktivitetsbidrag (LOK-bidrag) för 2019. Melleruds Innebandyklubb är förening som bedriver
innebandyverksamhet för barn, ungdomar och vuxna och har funnits i 30 år.
I regler för föreningsstöd inom kommunstyrelsens område framgår kriterier och krav för LOKbidraget. Här framgår för det första att LOK-ansökan för aktiviteter genomförda under perioden
1 januari till och med 30 juni ska lämnas in till kommunen senast den 25 augusti samma år.
Ansökan för aktiviteter genomförda under perioden 1 juli till och med 31 december ska lämnas
in till kommunen senast den 25 februari året efter. För det andra framgår att för sent
inkommen ansökan inte berättigar till bidrag. Om särskilda skäl föreligger kan kommunstyrelsen
besluta om undantag från denna regel.
På grund av för sent inkomna ansökningar informerades föreningen om att de inte är
berättigade LOK-stöd för 2019 samt att kommunen inte utbetalar retroaktiva ansökningar för
året innan.
Med anledning av covid-19 har Melleruds kommun beslutat om ett stödpaket till det lokala
föreningslivet. Stödpaketet återfinns på kommunens webbsida www.mellerud.se/coronaviruset
och innebär bland annat att kommunen är beredda att betala motsvarande ersättningar till de
lokala föreningarna som under 2019 trots att de aktiviteter som planerats kanske inte kan
genomföras.
Melleruds kommun har därför beviljat Melleruds Innebandyklubb LOK-stöd för 2020 som
grundar sig på aktiviteter genomförda 2019.
Att föreningen lämnat in ansökningarna för sent bedöms inte i detta fall vara hänförligt till
covid-19. Den retroaktiva ansökan bör därför avslås.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Ansökan om bidrag med bilagor.
Åtgärdspaket för att stötta lokala föreningslivet, delegationsbeslut § 4/2020.
Regler för föreningsstöd (KS område) Fastställd av KS § 148 den 5 november 2014.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga
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Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar avslå Melleruds
Innebandyklubbs retroaktiva ansökan om lokalt aktivitetsstöd för deras verksamhet 2019.
Beslutet motiveras dels genom att ansökan är för sent inkommen, dels har föreningen redan
beviljats motsvarande stöd för 2020 och bidraget grundar sig på den aktivitet som genomförts
motsvarande ett normalt år.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2020/207

Ansökningar om medel i projekt Jobbredo
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att
1. tilldela 12 000 kronor/månad till Kultur- och utbildningsförvaltningens enhet Särskolan för att
anställa en person på 100% med nystartsjobb under 12 månader.
2. finansiering sker inom kontot för medel för verksamhetsutveckling.
Sammanfattning av ärendet
Ett viktigt syfte är att i större utsträckning ge förutsättningar för fler som står långt ifrån
arbetsmarknaden att genom denna typ av anställning komma ut i arbete och skapa egen
försörjning.
Melleruds kommun har den tredje högsta arbetslösheten i hela Västra Götaland och har många
personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och som är beroende av försörjningsstöd.
Arbetsmarknaden har ambitionen att arbeta än närmare IFO med att skapa aktiviteter för de
som står långt ifrån arbetsmarknaden.
För att kunna utveckla verksamheten ytterligare och få fler personer närmare egen försörjning
så behöver vi stötta förvaltningarna med ekonomi i syfte att anställa med anställningsstöd,
detta i sin tur ger personer som lever på försörjningsstöd en möjlighet att komma till en egen
försörjning.
Kostnaden för anställningen finansieras från kommunstyrelsens utvecklingsmedel. Besparing
sker i minskad utbetalning av försörjningsstöd.
Med denna satsning kommer vi få fler personer ut i arbete och därigenom minskade kostnader
för försörjningsstöd. Den sociala aspekten är också stor då många hushåll kommer kunna få
egen försörjning.
Beslutsunderlag
• Kultur- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att
1. tilldela 12 000 kronor/månad till Kultur- och utbildningsförvaltningens enhet Särskolan för att
anställa en person på 100% med nystartsjobb under 12 månader.
2. finansiering sker inom kontot för medel för verksamhetsutveckling.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Kultur- och utbildningschefen
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen
Ekonom kultur- och utbildningsförvaltningen
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§ 285

Provsmakning - Energibarstävling
Sammanfattning av ärendet
Ledamöterna i arbetsutskottet provsmakar energibars som producerats i kommunens olika kök
och agerar jury i tävlingen.
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Dnr KS 2020/556

Projekt Värmeboxar Ängenäs, startbesked
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta projektet
Värmeboxar Ängenäs och lämna en slutredovisning när projektet är slutfört.
Sammanfattning av ärendet
Enheten för kost och service är i behov av fler värmeskåp för mattransporten från Rådaköket
till Ängenäs tre mottagningskök. Dessa värmeskåp är tvådelade med både värme och kyla i
samma skåp. Så istället för att enheten skulle behöva köpa fyra skåp räcker det med två.
Finansiering av kapital- och driftskostnader sker inom befintlig budget.
Projektet beräknas pågå från 1 till 30 september 2020.
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 projektet Värmebokar Ängenäs och lämna en slutredovisning när projektet
är slutfört.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschefen
Enhetschefen Kost och service
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen
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Dnr KS 2020/557

Projekt Buffélina Åsens skola, startbesked
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta projektet Buffélina
Åsens skola och lämna en slutredovisning när projektet är slutfört.
Sammanfattning av ärendet
Enheten för kost och service nuvarande buffélina har en kyldel som inte håller tillräckligt med
kyla samt en värme del som har gått sönder på grund av ålder. Det är den enda skolan som
inte har en vattenautomat i matsalen, vilket gör att det blir mer hygieniskt att ta vatten. I dag
används det kannor med vatten.
Syftet är att få en buffélina som håller kraven från livsmedelsinspektörerna.
Finansiering av kapital- och driftskostnader sker inom befintlig budget.
Projektet beräknas pågå från 22 september till 31 oktober 2020.
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 projektet Buffélina Åsens skola och lämna en slutredovisning när projektet
är slutfört.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschefen
Enhetschefen Kost och service
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen
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Dnr KS 2020/558

Projekt Diskmaskin Lunden, startbesked
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta projektet
Diskmaskin Lunden och lämna en slutredovisning när projektet är slutfört.
Sammanfattning av ärendet
Diskmaskinen på Gamla Lunden behövs bytas. Den har lagats många gånger och det är tredje
köket som denna maskin står i. Maskinen används från morgonen till eftermiddagen. Syftet är
att få en modernare, mer energisparande och effektivare diskmaskin.
Finansiering av kapital- och driftskostnader sker inom befintlig budget.
Projektet beräknas pågå från 22 september till 30 september 2020.
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 projektet Diskmaskin Lunden och lämna en slutredovisning när projektet är
slutfört.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschefen
Enhetschefen Kost och service
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen
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Dnr KS 2018/385, KS 2019/157, KS 2020/174

Omfördelning av medel från projekt VA ledningar Snickargatan
och Ovidkommande vatten 2020 till projekt VA Västerråda
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner omfördelningen av projekt VA ledningar Snickargatan och
Ovidkommande vatten 2020 och överflyttar medel till projekt VA Västerråda.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottet beslutade den 6 juni 2018, § 260 om att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag
att starta projekt VA Västerråda.
Enligt projektering är det i projekt Västerråda en ny förlängning och en ledningsförnyelse. Nya
förlängningen har delats mellan Västerråda Handel och Melleruds Kommun. Ledningsförnyelsen
på 1,8 mkr var i ursprungsplanen tänkt att täckas genom att omfördelning från projektet
ovidkommande vatten.
Då ovidkommande vatten i vårt spillvattensystem är ett kostsamt projekt förslås att även flytta
pengar från VA ledningar Snickargatan (som även det handlade 50% om ledningsförnyelse) och
på så sätt frigöra mera pengar till ovidkommande vatten.
Beslutsunderlag
• Förslag på omfördelning mellan investeringsprojekt.
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner omfördelningen av projekt
VA ledningar Snickargatan och Ovidkommande vatten 2020 och överflyttar medel till projekt
VA Västerråda.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschefen
Enhetschefen VA
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen
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§ 290

Personalfrågor
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
HR-chefen informerar om aktuella personalfrågor:
• Möten med revisionen
HR-chefen informerar om att revisionen nu gör en återkoppling utifrån revisionsrapporten
Granskning av ledarskap och arbetsmiljö. Vidare vill revisionen ha information om
kommunens heltidsprojekt och om hur personalen mår med anledning av pågående
pandemi. Revisionen kommer också att genomföra en granskning av
kompetensförsörjningen inom kommunen.
• Arbetsmiljön
HR-chefen informerar om att en arbetsmiljöhandbok har tagits fram för kommunens chefer
och kopplat den till Stratsys. Utbildning inom arbetsmiljö av chefer och skyddsombud har
skett under våren 2020. HR-chefen tar även upp målen i arbetsmiljöpolicyn.
• Rekrytering till tjänster IFO
HR-chefen informerar om att tre tjänster inom IFO just nu utannonseras med ett flertal
sökanden.
• Löneöversyn 2020
HR-chefen informerar om de centrala parternas förhandlingar för åretslöneöversyn startar i
oktober 2020. Några förbund har löpande avtal.
• Mentorskap
HR-chefen informerar om mentorskap för nya chefer mellan kommunerna i Dalsland.
• Pensionsaktör
HR-chefen informerar om att upphandlingen av pensionsaktör för Melleruds kommun
avslutats. Det blir fortsatt Skandia.
• Företagshälsovård
HR-chefen informerar om att en upphandling av företagshälsovård för Melleruds kommun
ska genomföras.
• Kompetensutveckling
Ordföranden lyfter frågor kring utbildningsmöjligheter för att höja medarbetares kompetens.
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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Dnr KS 2020/416

Rekrytering av socialchef, återrapport
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Då socialchefen Malin Johansson har slutat sin anställning har kommunen genomfört ett
rekryteringsarbete för att tillsammans med Bengtsfors kommun kunna anställa en ny
gemensam förvaltningschef för de båda kommunernas socialförvaltningar.
19 personer har sökt tjänsten och tre har intervjuats.
Arbetsutskottet beslutade den 8 september 2020, § 282, att
1. ge kommunchefen i uppdrag att, tillsammans med socialnämndens ordförande och
Bengtsfors kommuns representanter, fortsätta beredningen av ärendet utifrån förd
diskussion och
2. ge kommunchefen i uppdrag att genomföra förhandlingar med fackliga organisationer och
förbereda anställningsavtal.
3. uppdraget återrapporteras vid arbetsutskottets sammanträde den 22 september 2020.
Kommunchefen lämnar en återrapport från ytterligare möte med kandidat till tjänsten.
Beslutsunderlag
• Arbetsutskottets beslut 2020-09-08, § 282.
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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Dnr KS 2020/547

Kommunstyrelsens mål 2021, återrapport
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunens styr- och ledningssystem ska en nämnd ta fram mål utifrån fullmäktiges mål.
Kommunfullmäktige beslutar om nämndernas budgetramar för kommande år i juni.
Nämnderna anpassar därefter nämndmålen så att de ryms inom tilldelade ramar.
Förvaltningschefen initierar arbetet. Målen ska tas fram enligt S.M.A.R.T – modellen. Målen
redovisas vid budgetdialog i september samt fullmäktiges novembermöte året innan budgetåret.
Kommunfullmäktige ska vid detta tillfälle besluta om hur stor andel av målen som ska
vara uppfyllda för att vara godkänt. Målen ska vara möjliga att stämma av vid varje
uppföljningstillfälle under året.
Efter att styrelsen/nämnden tilldelats nämndmål och en budgetram börjar arbetet med att ta
fram en detaljbudget för budgetåret. I november ska detaljbudgeten vara klar, nämndmål
diskuteras vid budgetdialog och redovisas på kommunfullmäktiges novembermöte tillsammans
med nämndens förslag till taxor och avgifter.
Arbetsutskottet beslutade den 8 september 2020, § 281, att
1. ge kommunchefen i uppdrag att utarbeta förslag till mål för kommunstyrelsen 2021
utifrån redovisat förslag och förutsättningar samt förd diskussion.
2. uppdraget delredovisas vid arbetsutskottets sammanträde den 6 oktober och
kommunstyrelsens sammanträde den 9 oktober 2020.
Kommunchefen och ekonomichefen lämnar en återrapport av pågående arbete.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut 2020-09-08, § 281.
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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Dnr KS 2020/289

Svar på motion om att samtliga politiker i kommunfullmäktige avstår
från sitt arvode på 200 kronor/fullmäktigemöte från och med maj
månad 2020 och året ut att användas till julhälsning till äldre och
ensamma
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås med hänvisning till att det är upp till
varje förtroendevald att fritt avstå sitt arvode alternativt använda arvodet på det sätt den
förtroendevalde finner lämpligt.
Reservationer
Ulf Rexefjord (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Berny Dahlberg (SD) föreslår i en motion den 19 april 2020 att kommunfullmäktige beslutar att
samtliga politiker i kommunfullmäktige avstår från sitt arvode på 200 kronor/fullmäktige-möte
från och med maj månad 2020 och året ut. Den samlade summan av detta används till att
sända ut en liten julhälsning från politikerna till den äldre och ensamma målgruppen.
I samband med att Reglemente för ekonomiska ersättningar för förtroendevalda i Melleruds
kommun antogs av kommunfullmäktige den 25 september 2019, § 118, infördes ett
inläsningsarvode på 200 kronor/möte för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige som
tjänstgör vid kommunfullmäktiges sammanträde.
Tidigare har något arvode inte utgått. I stället har de förtroendevalda i kommunfullmäktige
bjudits in till ett julbord i samband med fullmäktiges sista sammanträde varje år.
Kommunfullmäktige har den 25 september 2019, § 118, antagit ett nytt reglemente för
ekonomiska ersättningar för förtroendevalda i Melleruds kommun. Av underlaget för detta
beslut framgår arvodesberedningens överväganden.
Det står varje förtroendevald fritt att avstå sitt arvode alternativt använda arvodet på det sätt
den förtroendevalde finner lämpligt.
Beslutsunderlag
•
•

Motion.
Kommunstyrelsens ordförandes förslag till svar.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås med
hänvisning till att det är upp till varje förtroendevald att fritt avstå sitt arvode alternativt
använda arvodet på det sätt den förtroendevalde finner lämpligt.
Ulf Rexefjord (SD): Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet avslår motionen.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2020/550

Sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen,
arbetsutskott och miljö- och hälsoråd 2021
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesplan 2021 enligt följande:
Kommunfullmäktige
Ons 27 januari

Ons 21 april

Ons 22 september

Ons 19 oktober

Ons 24 februari

Ons 26 maj

Ons 17 november

Ons 24 mars

Ons 22 juni

Ons 15 december

Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesplan 2021 för kommunstyrelsen, kommunstyrelsens
arbetsutskott och miljö- och hälsorådet enligt följande:
Kommunstyrelsen
Ons 13 januari

Ons 7 april

Ons 11 augusti

Ons 6 oktober

Ons 10 februari

Ons 5 maj

Ons 8 september

Ons 2 november

Ons 10 mars

Ons 9 juni

Ons 1 december

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tis 12 januari

Tis 6 april

Tis 10 augusti

Tis 5 oktober

Tis 26 januari

Tis 20 april

Tis 24 augusti

Tis 19 oktober

Tis 9 februari

Tis 4 maj

Tis 7 september

Tis 2 november

Tis 23 februari

Tis 25 maj

Tis 21 september

Tis 16 november

Tis 9 mars

Tis 8 juni

Tis 30 november

Tis 23 mars

Tis 22 juni

Tis 14 december

Kommunstyrelsens arbetsutskott (ekonomi)
Mån 8 mars

Tis 6 april

Tis 4 oktober

Tis 9 mars

Tis 5 oktober

Miljö- och hälsorådet
Mån 15 februari

Mån 17 maj

Mån 13 september

Mån 6 december

Sammanfattning av ärendet
Enligt 5 kap 12 § kommunallagen bestämmer kommunfullmäktige när ordinarie sammanträde
med fullmäktige ska hållas.

Justerandes sign
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Enligt 5 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska ordinarie sammanträde hållas enligt av
fullmäktige godkänd sammanträdesplan. Av 25 § i kommunstyrelsens reglemente framgår att
styrelsen bestämmer dag och tid för sina sammanträden.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesplan 2021
enligt föreliggande förslag.
Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesplan 2021 för kommunstyrelsen, kommunstyrelsens
arbetsutskott och miljö- och hälsorådet enligt föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes sign
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Dnr KS 2020/566

Yttrande över Starkare kommuner – kapacitet att klara
välfärdsuppdraget (SOU 2020:8)
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att Melleruds kommun avger yttrande över slutbetänkandet av Starkare
kommun - kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU 2020:8) enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning av ärendet
Regeringen beslutade i februari 2017 att tillkalla en parlamentarisk kommitté för att utarbeta
en strategi för att stärka kommunernas kapacitet att fullgöra sina uppgifter och hantera sina
utmaningar. Strategin ska bygga på en fördjupad analys av hur befintliga och framtida
utmaningar bör mötas, samt om, och i så fall vilka, strukturella förändringar som är
nödvändiga. Kommittén ska mot bakgrund av denna analys föreslå vilka åtgärder som bör
vidtas och hur en genomförandeprocess kan utformas. I direktiven framhålls bland annat fyra
specifika strukturella åtgärder som kan bidra till att stärka kommunernas förmåga att möta
samhällsutvecklingen: kommunal samverkan, kommunsammanläggningar, förändrade
uppgifter, samt en asymmetrisk ansvarsfördelning.
För att kommunerna ska kunna möta samhällsutvecklingen krävs att de har en kapacitet som
står i proportion till dels de uppgifter som ska utföras, dels till den service och välfärd som
invånarna har rätt till. Kommunerna ställs dock inför stora utmaningar, bland annat till följd av
den demografiska utvecklingen och den snabba urbaniseringstakten.
Utmaningarna ökar för det stora flertalet av Sveriges kommuner samtidigt som skillnaderna
mellan olika typer av kommuner blir större. Ekonomi och kompetensförsörjning blir alltmer
problematiska frågor att hantera de kommande åren, men det handlar också om förmågan att
upprätthålla kvaliteten på verksamheten, klara investeringsbehoven, ta tillvara potentialen hos
utlandsfödda samt hantera och förebygga klimatförändringar.
Utredningen gör en åtskillnad mellan kommunernas driftskapacitet och kommunernas
utvecklingskapacitet och menar att det inte räcker för en kommun att ha en driftskapacitet i
den meningen att man bara ska klara den dagliga verksamheten genom att erbjuda service och
välfärd till sina invånare. I ett långsiktigt perspektiv måste kommunen också ha en strategisk
utvecklingskapacitet som ger en permanent och långsiktig förmåga att fullgöra sitt uppdrag och
att möta samhällsutvecklingen.
Samtidigt som kommunerna själva har ett ansvar att säkerställa att de kan sköta sina
verksamheter så har staten ett grundläggande ansvar för att samtliga kommuner har tillräckliga
förutsättningar och tillräcklig kapacitet att utföra sina uppgifter.
Det är viktigt att staten även i fortsättningen tydligt tar sitt ansvar för kommunerna och driver
de frågor som Kommunutredningen tagit upp. Utredningen föreslår mot den bakgrunden att en
kommundelegation med både statliga och kommunala företrädare inrättas
Beslutsunderlag
• SOU 2020:8 - https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentligautredningar/2020/02/sou-20208/
• Förslag till yttrande.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att Melleruds kommun avger
yttrande över slutbetänkandet av Starkare kommun - kapacitet att klara välfärdsuppdraget
(SOU 2020:8) enligt föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Finansdepartementet
Småkom

Justerandes sign
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§ 296

Redovisning av obesvarade motioner
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och beslutar att beredningen ska fortsätta.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, § 29, ska kommunstyrelsen årligen vid
fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa de motioner som inte har
beretts färdigt. Enligt kommunallagen 5 kapitlet 33 § bör motion beredas så att fullmäktige
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väckts. Om beredningen inte kan
avslutas inom denna tid, får fullmäktige avskriva motionen från vidare handläggning.
Följande motioner anmäls som obesvarade:
Motion

Dnr

Inkom

Motion om att det ska bli
KS 2017/464 2017-08-15
avgiftsfritt att lämna sopor
för privatpersoner vid
Hunnebyns återvinningscentral samt att öppettiderna ses över för ökad
tillgänglighet
Motion om att uppföra en KS 2017/465 2017-08-15
fast scen vid parken P D
Lundgrensgatan/Bergsgatan
Motion om att ingen
KS 2017/733 2017-12-20
enhetschef inom Melleruds
kommun ska ha ansvar för
fler än 25 medarbetare
Motion om plan för
utvecklingen av lekoch aktivitetsplatser

KS 2018/125 2018-02-20

Motion om att utreda
KS 2018/519 2018-08-27
möjligheterna att inrätta/
bygga ett säkert och tryggt
sätt att ta sig över E45 och
Rv 166
Motion om att hela
Åsensbruk ska leva
Motion om att Melleruds
kommun upphör med
parkeringsbevakning
snarast möjligt

Justerandes sign

KS 2020/250 2020-04-09

KS 2020/288 2020-04-23

Inlämnad av

Aktuell status

Anette Levin
(L)

Utreds av samhällsbyggndsförvaltningen

Anette Levin
(L)

KF 23/9

Utreds av kommunRoland Björndahl
styrelseförvaltningen
(M)

Daniel Jensen
(KD)

Utreds av samhällsbyggndsförvaltningen

Jörgen Eriksson
(KIM)

Utreds av samhällsbyggndsförvaltningen

Michael Melby
(S)

Utreds av kommunstyrelseförvaltningen

Utreds av samMartin Andersson hällsbyggnds(SD)
förvaltningen

Utdragsbestyrkande
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Motion
Motion om att samtliga
politiker i kommunfullmäktige avstår från sitt
arvode på 200 kronor/
fullmäktigemöte från och
med maj månad 2020 och
året ut att användas till
julhälsning till äldre och
ensamma
Motion om att taxan för
uteserveringar i Melleruds
kommun tas bort
permanent

Dnr

Inkom

KS 2020/289 2020-04-23

KS 2020/447 2020-06-22

Inlämnad av
Berny Dahlberg
(SD)

Liselott Hassel
(SD)

Aktuell status
KSAU 22/9

Utreds av samhällsbyggndsförvaltningen

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och
beslutar att beredningen ska fortsätta.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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§ 297

Redovisning av obesvarade medborgarförslag
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Fullmäktiges ordförande tillsammans med kommunchef kan, utan föregående beredning,
överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. I de fall ärendet är
principiellt eller av större vikt för kommunen får beslutanderätt inte överlåtas (se KL 3 kap
§ 9) Om beslutanderätten överlåts ska förslagsställaren underrättas om vilken nämnd som
kommer att handlägga ärendet.
Medborgarförslag ska beredas så att beslut kan fattas inom ett år från det förslaget
väcktes.
Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa de medborgarförslag som
kommunstyrelsen och nämnderna inte har berett färdigt. Redovisningen ska göras på
fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
Följande medborgarförslag anmäls som obesvarade:
Medborgarförslag

Dnr

Medborgarförslag om
lekplats i Dals Rostocks
tätort tillgängligt för
allmänheten dagtid

KS 2017/327 2017-06-08

Utreds av samhällsPaula Jacobsson byggnadsförvaltningen

Medborgarförslag om
utökning av befintlig
hundrastgård i Mellerud

KS 2018/170 2018-03-09

Maria Ihrén

Utreds av samhällsbyggnadsförvaltningen

Medborgarförslag om en
större hundrastgård i
Mellerud

KS 2018/213 2018-03-27

Carina
Bengtsson

Utreds av samhällsbyggnadsförvaltningen

Medborgarförslag om
skyltar på de mest
cykeltrafikerade vägarna för
KS 2018/342 2018-05-15
att påminna bilister att de
behöver visa mer hänsyn för
de oskyddade cyklisterna

Jesper
Andersson

Utreds av samhällsbyggnadsförvaltningen

Medborgarförslag om
papperskorg vid
konstgräsplanen

Lennart Norén

Utreds av samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes sign

Inkom

KS 2018/355 2018-05-24

Inlämnad av
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Medborgarförslag om en
vägsträckning för gångtrafik
mellan Violvägen och
KS 2018/360 2018-05-28
Kroppefjälls hotell och
vandrarhem och
Kroppefjälls barnstuga i
Dals Rostock

Dan Pettersson

Utreds av samhällsbyggnadsförvaltningen

Medborgarförslag om
farthinder på P D
Lundgrensgatan i Mellerud

KS 2018/495 2018-08-14

Inger Claesson

Utreds av samhällsbyggnadsförvaltningen

Medborgarförslag om
hastighetsbegränsning i
Åsensbruk

KS 2018/569 2018-09-25

Utreds av samhällsValentina Berisha byggnadsförvaltningen

Medborgarförslag om
utökade öppettider på
Hunnebyns
återvinningscentral

KS 2018/677 2018-11-12

Carina BladEriksson

Utreds av samhällsbyggnadsförvaltningen

Medborgarförslag om
utökad hundrastgård i
området mellan
Viaduktgatan - Storgatan Järnvägsgatan i Mellerud

KS 2019/67

Ingvar Lisius

Utreds av samhällsbyggnadsförvaltningen

Medborgarförslag om att
snygga till f.d. lekplatsen vid KS 2019/341 2019-06-11
Södergatan i Mellerud

Mona Skoogh

Utreds av samhällsbyggnadsförvaltningen

Medborgarförslag om
utegym i Sunnanå

KS 2019/345 2019-06-20

Lars-Göran
Johansson

Utreds av samhällsbyggnadsförvaltningen

Medborgarförslag om
motorcrossbana i Mellerud

KS 2019/416 2019-08-19

Utreds av samhällsJesper Lundquist byggnadsförvaltningen

Medborgarförslag om
åtgärder på Råggatan i
Mellerud

KS 2019/443 2019-09-06

Yvonne och
Steefan
Mårtensson

Utreds av samhällsbyggnadsförvaltningen

Medborgarförslag om att
KS 2019/547 2019-11-06
kartlägga ödehus på landet

Karl-Ivar
Karlsson

Utreds av
kommunstyrelseförvaltningen

Medborgarförslag om
uppgradering av teknisk
utrustning m.m. i
Erikstadsrummet och
Grinstadsrummet i
kommunhuset

Ingvar Lisius

Utreds av
kommunstyrelseförvaltningen

Justerandes sign
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Inkom
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KS 2019/568 2019-11-13
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Aktuell status

Medborgarförslag om
belysning över stora bron i KS 2019/636 2019-12-16
Håverud

Utreds av samhällsJohnny Persson byggnadsförvaltningen

Medborgarförslag om
försäljning av mottaget
material vid
återvinningsstationen
Hunnebyn

2020-01-03

Utreds av samhällsRichard Olausson byggnadsförvaltningen

2020-01-29

Cristian
Andersson

Utreds av samhällsbyggnadsförvaltningen

Medborgarförslag om
utbyggnad av glasskiosken KS 2020/232 2020-04-01
på Köpmantorget

Marina Udén

Utreds av samhällsbyggnadsförvaltningen

Medborgarförslag om
hundrastgård i Åsensbruk

KS 2020/345 2020-05-13

Utreds av samhällsAnita Johansson byggnadsförvaltningen

Medborgarförslag om
aktivitetsparken vid
Rådaskolan

KS 2020/427 2020-06-15

Annika Ahlqvist
och Bo
Andersson

Utreds av samhällsbyggnadsförvaltningen

Medborgarförslag om
aktivitetsparken vid
Rådaskolan

KS 2020/428 2020-06-15

Maj-Britt och
Gunnar
Johansson

Utreds av samhällsbyggnadsförvaltningen

Medborgarförslag om
aktivitetsparken vid
Rådaskolan

KS 2020/434 2020-06-16

Lena Nilsson

Utreds av samhällsbyggnadsförvaltningen

KS 2020/6

Medborgarförslag om att en
lampa sätts upp på yttre
KS 2020/63
båtrampen i Sunnanå hamn

Medborgarförslag om att vid
fulla återvinningscontainrar
KS 2020/453 2020-06-24
meddelar Melleruds
kommun om tömning

Utreds av samhällsConny Klingborg byggnadsförvaltningen

Medborgarförslag om
fritidsbank

KS 2020/502 2020-08-04

Hannah
Andersson

Utreds av
kommunstyrelseförvaltningen

Medborgarförslag om en
större hundrastgård i
Mellerud

KS 2020/540 2020-08-28

Carina
Bengtsson

Utreds av samhällsbyggnadsförvaltningen

Medborgarförslag om att
bygga ut hundrastgården i
Mellerud

KS 2020/546 2020-08-31

Emma Borghult

Utreds av samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes sign
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Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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§ 298

Redovisning av besvarade medborgarförslag
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Fullmäktiges ordförande tillsammans med kommunchef kan, utan föregående beredning,
överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet.
I de fall ärendet är principiellt eller av större vikt för kommunen får beslutanderätt inte
överlåtas (se KL 3 kap § 9) Om beslutanderätten överlåts ska förslagsställaren underrättas om
vilken nämnd som kommer att handlägga ärendet.
Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa besvarade medborgarförslag.
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
Följande medborgarförslag anmäls som besvarade:
Medborgarförslag

Inkom

Beslut

2017-11-10

Kommunstyrelsen beslutade den
12 augusti 2020 att anse
medborgarförslaget som besvarat
med hänvisning till att förslaget
kommer att tas med i det arbete
som pågår med framtagandet av
en plan för gång- och cykelvägnätet inom Melleruds kommun.

KS 2017/636
Medborgarförslag om att en cykelbana
byggs från Mellerud till Håverud

KS 2018/154
Medborgarförslag om att
2018-03-07
vårdnadsutredningar, gällande att
statistik över utredningarnas förslag ska
tas fram och publiceras
KS 2018/218
Medborgarförslag om att Melleruds
kommun gör den öppna verksamheten 2018-03-28
inom socialpsykiatrin tillgänglig även på
helger

Justerandes sign

Socialnämnden beslutade den
20 april 2020 att avslå medborgarförslaget då det saknar
laglig grund
Socialnämnden beslutade den
26 augusti 2020 att anse
medborgarförslaget besvarat med
stöd av att verksamheten anpassas
utifrån deltagarnas behov och
aktivitetsplan, vid behov kommer
det även att vara öppet på helger.
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Inkom

KS 2019/185
Medborgarförslag om att byta ut
2019-04-01
Kroppefjällsfilmen på biblioteket mot den
nya digitala och uppdaterade versionen

KS 2019/216
Medborgarförslag om att Melleruds
kommun anställer en person som ger
stöd till personer med syn- och/eller
hörselnedsättning

2019-04-10

KS 2019/460
Medborgarförslag om att öka demokratin 2019-09-17
och förståelsen om EU

Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden
beslutade den 9 mars 2020 att
bifalla medborgarförslaget om att
framställa och tillhandahålla en
digital kopia av Kroppefjällsfilmen
för utlåning på kommunbiblioteket
men att avslå att ha digitala kopior
av Kroppefjällsfilmen till försäljning.
Socialnämnden beslutade den
27 maj 2020 att avslå
medborgarförslaget då det saknas
ekonomiska förutsättningar till att
inrätta en sådan tjänst.
Kommunstyrelsen beslutade den
9 september 2020 att bifalla
medborgarförslaget genom att
kommunchefen får i uppdrag att
kontakta Högskolan Väst om
intresse för en studentuppsats.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2019/136, KS 2020/190

Omfördelning av medel från projekt Uppdatering lekplatser 2019 till
projekt Ny lekplats Dals Rostock
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner omfördelningen av projekt Lekplatser 2019 och överflyttar medel till
projekt Ny lekplats Dals Rostock.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottet beslutade den 26 mars 2019, § 89 om att ge gatuchefen i uppdrag att starta
projekt Uppdatering lekplatser 2019. Detta projekt kommer att slutredovisas vid
delårsbokslutet.
Det finns investeringsmedel kvar från projektet Uppdatering lekplatser 2019 som behövs för
att slutföra projektet Ny lekplats Dals Rostock, beslutat 7 april 2020 § 132 och därför vill vi
omfördela dessa medel.
Beslutsunderlag
• Förslag på omfördelning mellan investeringsprojekt.
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner omfördelningen av projekt
Lekplatser 2019 och överflyttar medel till projekt Ny lekplats Dals Rostock.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschefen
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen
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§ 300

Aktuella frågor
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor:
• P4 Väst
Ordföranden och 2:e vice ordföranden kommer att delta i en programpunkt hos P4 Väst
den 23 september 2020 om halvtid i mandatperioden.
• Kommunalförbundet Fyrbodal
Ordförande informerar inför direktionsmötet den 23 september 2020.
• Invigning Ängenäs särskilda boende
Ordförande informerar om invigningen av det nya särskilda boendet på Ängenäs den
25 september 2020.
• Melleruds Bostäder
Inbjudan har inkommit till presidiemöte den 29 september 2020.
• Näringslivsråd
Ordföranden informerar om kommande möte i Näringslivsrådet den 1 oktober 2020.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-09-22

§ 301

Workshop om projekt Torg och parker
Sammanfattning av ärendet
GIS- och kartingenjören redovisar olika framtagna förslag på utveckling av Köpmantorget
från 2014 och framåt.
Samhällsbyggnadschefen redovisar vilka medel för projekt Torg och parker som avsatts
för åren 2020-2022.
Vid workshopen diskuteras åtgärderna och arbetsutskottets ledamöter ger förslag på
prioriteringsordning:
• Vilka områden ska kommunen fokusera på?
• Planering/projektering för större framtida investering?
• Upprustning av befintliga ytor?
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§ 302

Rapporter
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m:
• Workshop om Turism Dalsland
Ordföranden rapporterar från workshop om Turism Dalsland den 21 september 2020.
• Regional ledningskonferens med anledning av Covid-19
Ordföranden och 2:e vice ordföranden rapporterar den digitala konferensen den
18 september 2020.
• Kommunala pensionärsrådet och Kommunala funktionshinderrådet
Ordföranden rapporterar från rådens sammanträden den 15 september 2020.
• MellerudsNavet
Ordföranden rapporterar från årsmötet den 16 september 2020.
• Avtalsfrågor med Kroppefjäll B&B
Ordföranden och 2:e vice ordföranden rapporterar från möte den 22 september 2020.
• Näringslivsrådet
Ordföranden rapporterar från frukostmöte den10 september 2020. På nästa möte ska
kommunens planarbete presenteras.
• Ungdomsrådet och Miljö- och hälsorådet
Ordföranden rapporterar från rådens sammanträden den 14 september 2020.
• Tankesmedja i Fyrbodal - Digital Transformation
2:e vice ordförande och kommunchefen rapporterar från workshopen den 17 september
2020.
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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