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§ 77 Dnr KS 2012/290.340 
 
Vatten- och avloppsplan (VA-plan) för Melleruds kommun 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge VA-chefen i uppdrag att skicka ut framtagen förslagshandling av Vatten-  
och avloppsplan (VA-plan) för Melleruds kommun på remiss.  

2. remissen ska skickas till Länsstyrelsen, Dalslandsmiljö- och energinämnd, 
Byggnadsnämnden, Melleruds Bostäder AB och Norra Älvsborgs Räddnings-
tjänstförbund för yttrande.  

3. sista dag för remissvar är 27 april 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsförvaltningens VA-enhet har fått i uppdrag att ta fram en  
VA-plan enligt Havs- och vatten-myndighetens (HaV) vägledning för VA-planer.  

Förslag till VA-plan har varit ute på tjänstemannaremiss. Nästa steg i processen  
är att skicka ut den för remiss till externa parter.  
 
Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse med förslag till VA-plan med bilagor. 
• Bilaga 2 och Bilaga 2.1 har sekretess och finns för påseende hos på 

samhällsbyggnadsförvaltningens kansli. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge VA-chefen i uppdrag att skicka ut framtagen förslagshandling av Vatten-  
och avloppsplan (VA-plan) för Melleruds kommun på remiss.  

2. remissen ska skickas till Länsstyrelsen, Dalslandsmiljö- och energinämnd, 
Byggnadsnämnden, Melleruds Bostäder AB och Norra Älvsborgs Räddnings-
tjänstförbund för yttrande.  

3. sista dag för remissvar är 27 april 2018. 
 
Beslutsgång 

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

VA-chefen 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 78 Dnr KS 2018/127.054 
 
Projekt Restaurangugn till Rådaköket, startbesked  
och omfördelning av investeringsbudget 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge enhetschefen för kostenheten i uppdrag att starta projektet Projekt 
Restaurangugn till Rådaköket och lämna en slutredovisning när projektet  
är slutfört. 

2. finansiering sker genom omfördelning av investeringsbudget 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kostenheten har behov av att införskaffa en ny stor ugn till Rådaköket. 
Produktionen av matportionerna kommer att öka med 30 portioner när 
övervåningen på Lundens förskola börjar att användas. Befintliga ugnarna  
kommer då inte att räcka till. Om kostenheten kan köpa in en ugn så är de 
förbereda för eventuellt ökade antal portioner när Ängenäs särskilda boende  
har byggts.  

Finansiering av projektet kan ske genom att investeringsmedel i projekt 
Maskininvestering lokalvård omfördelas till projekt Restaurangugn till Rådaköket. 
 
Beslutsunderlag 

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

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge enhetschefen för kostenheten i uppdrag att starta projektet Projekt 
Restaurangugn till Rådaköket och lämna en slutredovisning när projektet  
är slutfört. 

2. finansiering sker genom omfördelning av investeringsbudget 2018. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen  
Enhetschefen för kostenheten 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 79 Dnr KS 2016/554.555 
 
Slutredovisning av projekt Laddstolpar i Mellerud för elbilar 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt Laddstolpar i Mellerud för 
elbilar och avslutar ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Arbetsutskottet beslutade den 22 november 2016, § 433, att ge samhällsbyggnads-
chefen i uppdrag att starta projekt med att uppföra två laddstolpar för elbilar - en 
på Köpmantorget och en vid Melleruds Resecentrum och lämna en slutredovisning 
när projektet är avslutat. Finansiering skedde genom en omdisponering av 66 tkr i 
2016 års investeringsbudget. 

Två publika laddstolpar för elfordon har satts upp på Köpmantorget och 
Resecentrum. På båda platserna används betalningsappen InCharge som finns  
i hela landet.  

Kostnaden blev högre på grund av att installationen att strömkablarna till torget  
var för dålig. Samhällsbyggnadsförvaltningen har även gjort om uttagen i elskåpet 
för att underlätta när det är Kanalyra och andra tillställningar på torget  

Projektet pågick under 2016. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2016-11-22, § 433. 
• Slutredovisning. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt 
Laddstolpar i Mellerud för elbilar 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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§ 80 Dnr KS 2016/471.052 
 
Slutredovisning av projekt Asfalt 2016 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt Asfalt 2016 och  
avslutar ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Arbetsutskottet beslutade den 25 oktober 2016, 380, att ge samhälls-
byggnadschefen i uppdrag att starta projektet Asfalt 2016 och lämna en 
slutredovisning när projektet är slutfört. 

Under 2016 har samhällsbyggnadsförvaltningen asfalterat Holmsgatan, Nygatan, 
Nordalsgatan och gjort många smålagningar på gator/vägar i Åsensbruk, Håverud  
och Dals-Rostock.   

Under 2017 har investering inneburit ny beläggning på Storgatans norra trottoar.  
När fjärrvärmeprojektet ändå var på berörd gata och grävde nya ledningar så valde 
samhällsbyggnadsförvaltningen att passa på och åtgärda trottoaren. Man kan se 
detta som en slags samordning då fjärrvärmen ändå skulle återställa det de grävt. 
Projektet har genomförts av kommunen kontrakterad leverantör. Total kostnad för 
trottoaren inklusive ny kantsten är 142 640 kronor. 

Projektet pågick under 2016 och 2017. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2016-10-25, § 380. 
• Slutredovisning. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt 
Asfalt 2016 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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§ 81    
 
Tekniska frågor  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadschefen redogör för aktuella tekniska frågor: 

• Detaljplan för kvarteret Ugglan 
Samhällsbyggnadschefen tar upp frågan om hantering av uppdrag att ta fram  
ny detaljplan för kvarteret Ugglan. 

• Förvärv av mark 
Samhällsbyggnadschefen redogör för kontakter med markägare om kommunens 
eventuella köp av mark i anslutning till kommunens mark i Vita Sandar.  

• Försäljning av mark 
Samhällsbyggnadschefen redogör för fråga om försäljning av kommunal 
mark/avstyckning av tomt i Dals Rostock. 

• Kommunförrådet 
Samhällsbyggnadschefen informerar om att en inventering av kommunförrådet 
pågår.  

• Elljusspåret i Dals Rostock 
Samhällsbyggnadschefen redogör för diskussioner med markägare,  
OK Kroppefjäll och förslag på lösning kring motionsspåren i Dals Rostock. 

• Skjutbana i Åsensbruk 
Samhällsbyggnadschefen redogör för diskussioner och förslag kring flytt av 
skjutbanan i Åsensbruk. 

 
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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§ 82 Dnr KS 2018/134.241 
 
Rättning av fastighetsgränser för gatufastigheter i Gärdsrud 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ansöka om fastighetsreglering 
av gatufastigheter i Gärdsrud. 

2. ersättning för överenskommen inlösning av mark som enligt detaljplan ska vara 
allmän platsmark ska vara 10 kronor/kvadratmeter.  

3. priset för/sälja mark som enligt detaljplan ska vara kvartersmark vid 
fastighetsreglering ska vara 20 kronor/kvadratmeter. 

4. ge samhällsbyggnadsförvaltningen uppdrag att ansöka om tvångsvis inlösning av 
berörda gatumarksområden, så kallad expropriering, om överenskommelse med 
fastighetsägare inte kan nås.  

5. Melleruds kommun betalar lantmäterikostnaderna för genomförandet av 
fastighetsregleringen för de områden där köpeavtal med beslutad taxa träffats. 

Sammanfattning av ärendet 

1961 antog Melleruds kommun i stadsplan för området Gärdsrud. I stadsplanen 
bestämdes vilka markområden som skulle vara gatumark och vilka som skulle vara 
kvartersmark. Normalt ska kommunen efter det att stadsplanen vunnit laga kraft 
ansöka hos Lantmäteriet om att justera fastighetsgränser i planområdet efter det 
som stadsplanen visar. Det har aldrig lämnats in någon ansökan om att rätta till 
fastighetsgränserna i området, vilket innebär att vissa kommunala gator inte ligger 
på mark som ägs av Melleruds kommun.  

Detta är ett problem när kommunen exempelvis ska underhålla gator eller gräva 
ner ledningar. Det har i samband med gatu- och ledningsarbeten i området 
uppstått frågetecken om skötsel och ansvar då stadsplanen säger att kommunen 
ska ansvara för underhåll och skötsel.  
 
Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Karta över området Gärdsrud. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att  

1. ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ansöka om fastighetsreglering 
av gatufastigheter i Gärdsrud. 

2. ersättning för överenskommen inlösning av mark som enligt detaljplan ska vara 
allmän platsmark ska vara 10 kronor/kvadratmeter.  

3. priset för/sälja mark som enligt detaljplan ska vara kvartersmark vid 
fastighetsreglering ska vara 20 kronor/kvadratmeter. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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4. ge samhällsbyggnadsförvaltningen uppdrag att ansöka om tvångsvis inlösning av 
berörda gatumarksområden, så kallad expropriering, om överenskommelse med 
fastighetsägare inte kan nås.  

5. Melleruds kommun betalar lantmäterikostnaderna för genomförandet av 
fastighetsregleringen för de områden där köpeavtal med beslutad taxa träffats. 

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 83 Dnr KS 2018/114.003 
 
Reglemente för valnämnden i Melleruds kommun 
 
Arbetsutskottets förslag beslut 

Kommunfullmäktige beslutar fastställa reglemente för valnämnden i Melleruds 
kommun. 

Arbetsutskottets beslut  

Arbetsutskottet beslutar att göra följande ändring under § 7: 

• se till att nämnden är fulltalig. eller utse ersättare 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt 3 kap. 3 § vallagen (2005:837) ska det finnas en valnämnd, som är  
lokal valmyndighet med ansvar i kommunen för frågor om val. 

I valnämndens reglemente beskrivs dess verksamhet, arbetsformer och 
sammanträden. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till Reglemente för valnämnden i Melleruds kommun. 
• Valnämndens kanslis tjänsteskrivelse. 
• Valnämndens beslut 2018-02-12, § 2. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar fastställa reglemente  
för valnämnden i Melleruds kommun. 
 
Daniel Jensen (KD): Arbetsutskottet beslutar att göra följande ändring under § 7: 

• se till att nämnden är fulltalig. eller utse ersättare 
 
Beslutsgång 1 

Ordförande frågar på först på Jensens ändringsförslag och finner att arbetsutskottet 
bifaller detta. 
 
Beslutsgång 2  

Ordförande frågar därefter på valnämndens förslag och finner att arbetsutskottet 
bifaller detta. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 84    
 
Säkerhetsfrågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Säkerhetssamordnaren informerar om aktuella säkerhetsfrågor: 

• Bistånd till enskild efter evakuering 
Säkerhetssamordnaren redogör för ny lag och ny förordning. 

• Uppföljningsbesök från Länsstyrelsen 
Säkerhetssamordnaren informerar om Länsstyrelsens besök den 28 februari 
2018 där kommunens krisberedskapsarbete granskats. 

• Krisberedskapsveckan och broschyr 
Säkerhetssamordnaren informerar om Krisberedskapsveckan 22/2018 och 
kampanjmaterial/skolmaterial som kommer att användas. 

• Förhandlingsläge - status 
Säkerhetssamordnaren informerar om förhandlingar med staten om nya 
uppgifter inom civilt försvar. 

• Behov av ny överenskommelse 
Säkerhetssamordnaren informerar om att SKL och MSB håller på att ta fram en 
ny överenskommelse om kommunernas krisberedskap. 

 
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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§ 85 Dnr KS 2017/205.167 
 
Svar på motion om att utreda möjligheterna att inrätta system 
för massutskick via SMS och mail för att öka säkerheten för 
våra medborgare i kommunen 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Jörgen Eriksson (KIM) föreslår i en motion den 10 april 2017 att kommun-
fullmäktige beslutar att kommunen utreder möjligheterna att inrätta ett system  
för massutskick via sms och mail för att öka säkerheten för våra medborgare i 
kommunen. 

Det nationella varningssystemet Viktigt meddelande till allmänheten kan användas 
vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga sam-hällsfunktioner. Från 
2017 kan, utöver talmeddelande till fast telefoni i drabbat område, SMS skickas till 
mobiltelefoner i det drabbade området. 

Ett antal kommuner använder idag en SMS-tjänst för att informera, främst, sina 
VA-kunder om planerade och akuta störningar. 

Ett SMS-system för utskick kan fylla sin funktion inom Melleruds kommun, det bör 
driftas av Samhällbyggnadsförvaltningen och implementeras stegvis med början 
inom VA-verksamheten. 

Kommunstyrelsen bör ges i uppdrag att införskaffa och implementera ett system 
för utskick av sms till medborgare primärt för kunder inom VA-verksamheten. 
Rutiner för systemet bör finnas på plats samtidigt som implementeringen.  
Samt behövs information till allmänheten. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 86 Dnr KS 2017/275.819 
 
Svar på motion om att starta en fritidsbank i Mellerud 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet för ytterligare beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 

En fritidsbank är en plats där personer kan låna fritidsutrustning som skänkts till 
fritidsbanken. Det är helt gratis att låna. 

För att få kallas fritidsbank måste verksamheten följa de riktlinjer som 
organisationen Fritidsbanken har satt upp. 

För att öppna en fritidsbank behövs lokal och personal, samt att verksamheten har 
en fast hemvist i organisationen. 

Utredningens förslag är att det öppnas en fritidsbank i de lokaler i Rådahallen som 
blir lediga när Fysiofokus flyttas ut, att verksamheten organisatoriskt läggs under 
Rådahallen och att Rådahallens budget förstärks med cirka 600 tkr per år för att 
klara hyra och personalkostnader. Det kommer också att krävas vissa ekonomiska 
medel för en uppstart av verksamheten. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet för 
ytterligare beredning. 
 
Beslutsgång 

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

Kultur- och fritidsutvecklaren 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 87 Dnr KS 2018/71.007 
 
Svar på revisionsrapporten Granskning av nämndernas 
ekonomiska styrning 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna yttrande över Granskning av nämndernas 
ekonomiska styrning enligt föreliggande förslag. 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Melleruds kommun har PwC 
granskat nämndernas ekonomiska styrning i Melleruds kommun. 

Syftet med granskningen är att översiktligt bedöma om nämndernas arbete  
med kontroll och uppföljning av ekonomin är ändamålsenligt och effektivt. 

Revisorernas samlade bedömning efter genomförd granskning är att nämndernas  
ekonomiska styrning endast delvis har fungerat på ett effektivt och ändamåls- 
enligt sätt under 2017. 

Den samlade bedömningen utgår från följande: 

• Både under 2016 och 2017 har prognoserna för helårsresultatet varierat  
under året. Socialnämnden har under en längre tid haft ekonomiska underskott, 
dessa har enligt vår bedömning inte tagits hänsyn till i det budgetarbete som 
genomförts. Detta indikerar att rutinerna för uppföljning och budgetarbete  
inte har fungerat tillfredställande. 

• Budgetprocessen har inte fungerat tillfredställande för att kunna styra verk- 
samheterna och ekonomin. Åtgärdsförs lag från socialnämnden för att klara  
det ekonomiska åtagandet har tagits fram först under 2017. 

Revisorerna behandlade revisionsrapporten vid sammanträde den 30 januari 2018 
och beslutade att skicka rapporten till kommunstyrelsen och nämnderna med 
begäran om ett samlat svar från kommunstyrelsen över vidtagna åtgärder med 
anledning av granskningen senast den 30 mars 2018.  

Arbetsutskottet beslutade den 20 februari 2018, § 62, att ge ekonomichefen i 
uppdrag att, tillsammans med kultur- och utbildningschefen och socialchefen,  
ta fram ett gemensamt svar på revisionsrapporten. Redovisning av uppdraget  
ska redovisas vid arbetsutskottets sammanträde den 6 mars 2018. 
 
Beslutsunderlag 

• Revisionsrapporten Granskning av nämndernas ekonomiska styrning. 
• Arbetsutskottets beslut 2018-02-20, § 62. 
• Kommunstyrelseförvaltningens, kultur- och utbildningens och 

socialförvaltningens förslag till svar. 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att överlämna yttrande över 
Granskning av nämndernas ekonomiska styrning enligt föreliggande förslag. 

Kommunfullmäktige 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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§ 88 Dnr KS 2018/49.042   
 
Årsredovisning för koncernen Melleruds kommun 2017 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktiges revisorer.  

2. överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Melleruds kommuns resultat 2017, skillnaden mellan intäkter och kostnader, blev 
ett överskott på 27,4 Mnkr. Tillsammans med bolagen redovisas ett koncernresultat 
på 32,9 Mnkr. Kommunfullmäktiges uppdrag till styrelse och nämnder enligt 
fastställd budget var 25,6 Mnkr. 

I den sammanställda redovisningen ingår Melleruds Bostäder AB till 100 procent 
och Dalslandskommunernas kommunalförbund med 30 procent. 
 
Beslutsunderlag 

• Årsredovisning för koncernen Melleruds kommun 2017. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att  

1. överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktiges revisorer.  

2. överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige. 
 
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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§ 89 Dnr KS 2017/734.875 
 
Ansökan om ekonomiskt stöd till Kanalmuséets aktiviteter 
under muséets 50-årsjubileum och Dalslands Kanals 150-
årsjubileum 2018  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. bevilja Skålleruds Hembygdsförenings ansökan om 90 tkr i jubileumsbidrag  
för 2018. 

2. finansiering sker inom kommunstyrelsens särskilda medel. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 10 januari 2018, § 12, att anmoda Skålleruds 
Hembygdsförening att inkomma med en särskild ansökan om ekonomiskt stöd  
till aktiviteter under muséet 50-årsjubileum och kanalens 150-årsjubileum där 
kostnaderna specificeras. 

Skålleruds Hembygdsförening med Kanalmuseet och Skans 453 kom den  
12 februari 2018 in med en ny ansökan om ett jubileumsbidrag på 95 tkr  
enligt följande: 

• 15 tkr till färdigställande av en stor utställning om Dalslands Kanal i 
form av en pedagogisk tidslinje med kanalen insatt i ett historiskt perspektiv. 

• 10 tkr till arrangemanget Arbetslivsmuseernas dag den 9 juni 2018. 

• 25 tkr till marknadsföring (affischer, annonser, IT) av nya utställningen samt 
övriga arrangemang under jubileumsåret. 

• 45 tkr till behöver personalförstärkning (en person i receptionen under 
högsäsongen 26/6-20/8). 

 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2018-01-10, § 12. 
• Skålleruds hembygdsförenings kompletterande ansökan. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att  

1. bevilja Skålleruds Hembygdsförenings ansökan om 90 tkr i jubileumsbidrag  
för 2018. 

2. finansiering sker inom kommunstyrelsens särskilda medel. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 90 Dnr KS 2018/128.103 
 
Deltagande i Småkoms rikskonferens 25-27 april 2018 i 
Hillerstorp i Gnosjö kommun 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att anmäla  

• Tommy W Johansson (25-26 april 2018) 
• Eva Pärsson 
• Daniel Jensen 
• Sophia Vikström 

till Småkoms rikskonferens 25-27 april 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Småkom anordnar varje vår en rikskonferens där kommunernas ledande politiker 
och tjänstemän träffas. Konferensen arrangeras i olika medlemskommuner. 

En inbjudan till Småkoms rikskonferens 25-27 april 2018 på High Chaparral i 
Hillerstorp i Gnosjö kommun har inkommit. 

Sista dag för anmälan är den 29 mars 2018. 
 
Beslutsunderlag 

• Program för Småkoms rikskonferens 2018. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att anmäla  

• Tommy W Johansson (25-26 april 2018) 
• Eva Pärsson 
• Daniel Jensen 
• Sophia Vikström 

till Småkoms rikskonferens 25-27 april 2018. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 91 Dnr KS 2018/125.332 
 
Motion om plan för utveckling av lek- och aktivitetsplatser, 
utredningsuppdrag 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

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

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

 
Sammanfattning av ärendet 

Daniel Jensen (KD) föreslår i en motion den 20 februari 2018 att kommun-
fullmäktige beslutar att Melleruds kommun gör en plan för utvecklingen av lek-  
och aktivitetsplatser. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

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

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

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 92 Dnr KS 2018/90.140  
   
Unga Landsbygdspriset i Väst 2018   
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att avstå från att nominera någon kandidat till Unga 
Landsbygdspriset i Väst 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Regionutvecklingsnämnden delar ut sitt pris för fjärde året i rad och två unga 
företagare har chans att vinna 25 000 kronor vardera.  

Pristagarna som ska vara mellan 15 och 30 år, ska på ett framgångsrikt sätt ha 
startat eller drivit sitt företag med den huvudsakliga omsättningen på landsbygden 
eller i tätorter med under 10 000 invånare. Det kan vara såväl traditionellt 
lantbruksföretagande eller företagande inom helt andra branscher. Priset 
värdesätter även ekonomiskt framgångsrikt företagande, miljöhänsyn, sociala 
aspekter, samhällsnytta och skapande av arbetstillfällen. 

Priset delas ut för insatser gjorda till och med 2017 års slut. Nomineringsförslag  
ska vara Västra Götalandsregionen tillhanda senast den 18 mars 2018. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att avstå från att nominera 
någon kandidat till Unga Landsbygdspriset i Väst 2018. 
 
Beslutsgång 

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

Näringslivsansvarig  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 93 Dnr KS 2018/147.002   
 
Bemyndigande att utfärda anvisningar på bank- och 
checkräkning för kommunstyrelsen 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, med ändring av beslut den 6 december 2017,  
§ 231, att bemyndiga följande personer att två i förening utfärda  
anvisningar på kommunens bank- och checkräkningar: 

Kommunchef Sophia Wikström   
Ekonomichef Björn Lindquist 
Controller Erik Josefsson 
Ekonom Emma Lindquist 
Ekonom Margareta Gunnarsson 
Ekonom Elin Holm 
Ekonom Lena Francke 
Ekonom Lillemor Arvidsson fr.o.m. 19 mars 2018 
Ekonom Andrietta Pettersson  
 
Sammanfattning av ärendet 

På grund av att en ny ekonom rekryterats och börjar sin anställning hos kommunen 
den 19 mars 2018 och en ekonom slutat sin anställning hos kommunstyrelse-
förvaltningen behöver kommunstyrelsen fatta ett nytt beslut. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar, med ändring av beslut den 6 
december 2017, § 231, 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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§ 94  
   
Aktuella frågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Kommunens ekonomi 
Ekonomichefen informerar om kommunens aktuella ekonomiska situation och 
kommande prognos m.m. 

• Ägarsamråd Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 21 mars 2018 
Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen representerar kommunen. 

• Rekryteringsenkäten 21 mars 2018 i Göteborg 
Kommunstyrelsens ordförande informerar om konferens. 

• Konferenser 5 och 26 april om mottagning av nyanlända 
Kommunstyrelsens ordförande informerar om konferenser 

 
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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§ 95    
 
Rapporter 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden 
m.m: 

• Möte med polisen 
Kommunstyrelsens ordförande informerar från senaste mötet med polisen i 
Fyrbodal. Claes Friberg utsedd till ny SÄPO-chef. Sammanställa lämpliga tillfällen 
för polisen att genomföra rekryteringskampanjer till polisutbildningar på distans. 
Kommunpolisens placering i Mellerud. Hotbilder inför valet 2018. Kontroll av  
kriminellas köp av fastigheter. Stöldligors verksamhet i Fyrbodal. Nytt möte 
planeras. 

• Dalslandspendelns möte 6 mars 2018 i Bäckefors 
Kommunstyrelsens ordförande kommer att delta på mötet. Kommunstyrelsens 
ordförande informerar om Fyrbodals remissyttrande angående Västtågs-
utredningen. 

• Länsstyrelsens kontaktperson 
Michael Cullberg har utsetts till länsstyrelsens kontaktperson för Melleruds 
kommun. 

 
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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