
MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 19 
 Sammanträdesdatum sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-12 1(39)  
 

 Utdragsbestyrkande 
 

Tid och plats Tisdagen den 12 november 2019, klockan 08.30 – 12.25, 13.00 – 16.30 
i Skållerudsrummet 

Beslutande  
Ledamöter Morgan E Andersson (C) § 322-340 

Daniel Jensen  (KD 
Michael Melby (S) 
Ulf Rexefjord (SD) 

 

Tjänstgörande ersättare Jörgen Eriksson (KIM) för Eva Pärsson (M) 
 
Övriga närvarande 
Tjänstepersoner Ingrid Engqvist, chefssekreterare 

Dan Gunnardo, förbundschef § 322-323  
Anna Granlund, enhetschef Kommunikation och säkerhet § 324-325 
Magnus Olsson, samhällsbyggnadschef § 326-332, 336-338 
Malin Johansson, socialchef § 333  
Therese Israelsson, controller § 334-335  
Linda Hamrin, projektingenjör § 336-338 
Peter Mossberg, enhetschef fjärrvärme/fastigheter del av § 332, 336-338, 348-349 
Mario Vasquez, processledare  § 339-340 
Jonas Söderqvist, GIS- och kartingenjör  § 341-342 
Liselott Vislander, förvaltningsekonom  § 344 
Björn Lindquist, ekonomichef  § 345-347 
Jenni Hagman, näringslivs- och marknadsföringsansvarig § 348-349 
Eva Nilsson-Olsson, turistinformatör § 348-349 
Marie Hörnlund, näringslivsutvecklare § 353 
Niklas Lindén, kommunarkivarie § 356 
 

Utses att justera  
Justerare Daniel Jensen (KD) 
Ersättare Ulf Rexefjord (SD) 
 

Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 12 november 2019, klockan 16.30 
§ 322, 324, 333-335, 339, 342-344 justeras omedelbart vid sammanträdet. 
Övriga paragrafer justeras den 14 november 2019, klockan 09.00 

 

Justerade paragrafer  §§ 322 - 353 
 

Underskrifter Sekreterare ..............................................................................................  
  Ingrid Engqvist 
 Ordförande ...................................................................................................................................................................... 
  Morgan E Andersson § 322-340             Michael Melby § 341-353  

 Justerande ..................................................................................................................................................................... 
 Daniel Jensen 
 ANSLAG/BEVIS   

Protokollet är justerat.  Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Sammanträdesdatum 2019-11-12 
 

Datum då anslaget sätts upp 2019-11-12 § 322, 324, 333-335, 339, 342-344 
 2019-11-14 § 323, 325-332, 336-338, 340-341, 345-353  

 

Datum då anslaget tas ned 2019-12-04 § 322, 324, 333-335, 339, 342-344 
 2019-12-06 § 323, 325-332, 336-338, 340-341, 345-353   
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 

Underskrift ........................................................................................................ 
 Ingrid Engqvist 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Innehållsförteckning 
 

§ 322  Dalslands miljö- och energinämnds taxor 2020  3 
§ 323  Delårsbokslut 2019-08-31 för Dalslands miljö- och energiförbund  4 
§ 324  Remissvar angående Regional oljeskyddsplan för Västra Götalands län 5 
§ 325  Reglemente för krisberedskapsarbete 2019-2022 6 
§ 326  Slutredovisning Projekt Komprimator med container  7 
§ 327  Slutredovisning Projekt Byte redskapsbärare och liten sopmaskin  8 
§ 328  Slutredovisning Projekt Byte av hjullastare  9 
§ 329  Slutredovisning Projekt Inköp av skogskärra  10 
§ 330  Plan för gång- och cykelvägar inom Melleruds kommun, utredningsansvar 11 
§ 331  Projekt Maskiner, startbesked  12 
§ 332  Samhällsbyggnadsfrågor  13 
§ 333  Taxor och avgifter för socialnämndens verksamhet 2020 14 
§ 334  Stiftelsen Sven-Eric och Ingegerd Nilssons från Mellerud minnesfond – utdelning 2019 15 
§ 335  Stiftelsen Sven-Eric och Ingegerd Nilssons från Mellerud minnesfond - redovisning 

2018-07-27--2019-06-30 
16 

§ 336  Förskola Telaris, lägesrapport 17 
§ 337  Slutredovisning Projekt Nordalsskolan utbyggnad av lokaler 18 
§ 338  Slutredovisning Projekt Posthuset ombyggnad IFO 20 
§ 339  Intern kontroll 2019, rapport 2 22 
§ 340  Lokalförsörjningsplan, återrapport  23 
§ 341  Planprioritering 2020  24 
§ 342  Samråd Upphävande av tomtindelningsplaner i Melleruds kommun 25 
§ 343  Sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, arbetsutskott och 

miljö- och hälsoråd 2020  
26 

§ 344  Taxor och avgifter för kultur- och utbildningsnämndens verksamhet 2020 28 
§ 345  Revisionsrapporten Granskning av delårsrapport 2019  29 
§ 346  Riktlinjer för fakturering och kravverksamheten  30 
§ 347  Finansiella mål för Melleruds kommun från och med 2021 31 
§ 348  Slutredovisning av projekt Förbättrad turistservice i Sunnanå Hamn 33 
§ 349  Projekt Förbättrad turistservice i Sunnanå Hamn - del 2, startbesked 34 
§ 350  Motion om att uppdatera kommunens personalförsörjningsplan, utredningsuppdrag  36 
§ 351  Motion om att uppdatera kommunens vision och mål, utredningsuppdrag 37 
§ 352  Näringslivs- och marknadsföringsfrågor  38 
§ 353  Studiebesök i kommunens central- och slutarkiv 39 
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§ 322 Dnr KS 2019/514 
 
Dalslands miljö- och energinämnds taxor 2020  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun antar Dalslands miljö- och energinämnds 
taxor och avgifter för 2020 enligt föreliggande förslag. 
 
Ej deltagande i beslut 

Jörgen Eriksson (KIM) avstår från att delta i beslutet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Dalslands energi- och miljöförbund har den 10 oktober 2019, § 24, beslutat att föreslå 
kommunfullmäktige i kommunerna Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda och Mellerud att fastställa 
taxor och avgifter för Dalslands miljö- och energinämnds verksamhet enligt föreliggande 
förslag. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag Dalslands miljö- och energinämnds taxor och avgifter för 2020. 
• Dalslands miljö- och energiförbund beslut 2019-10-10, § 24. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun 
antar Dalslands miljö- och energinämnds taxor och avgifter för 2020 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Omedelbar justering 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Morgan E Andersson Daniel Jensen 
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§ 323 Dnr KS 2019/511 
 
Delårsbokslut 2019-08-31 för Dalslands miljö- och energiförbund  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Dalslands miljö- och energiförbund har den 24 oktober 2019 översänt delårsbokslut för 
perioden 2019-01-01--08-31. 
Rapporten visar på ett överskott på 486 tkr för Dalslands miljö- och energikontor.  
 
Beslutsunderlag 

• Dalslands miljö- och energiförbunds delårsrapport 2019-08-31. 
• Dalslands miljö- och energiförbunds beslut 2019-10-10, § 23.  
 
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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§ 324 Dnr KS 2019/503 
 
Remissvar angående Regional oljeskyddsplan för Västra Götalands län 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun avger svar på remissen Regional 
oljeskyddsplan för Västra Götalands län enligt upprättat förslag.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen har upprättat en regional oljeskyddsplan för Västra Götalands län. Planen ska 
vara ett stöd för Länsstyrelsen, kommuner och andra offentliga, privata och frivilliga aktörer 
som deltar i hanteringen av ett oljeutsläpp till sjöss. Handlingen har remitterats till Melleruds 
kommun. 

Svar på remissen önskas senast den 20 november 2019. Utredaren har bett Dalslands miljö- 
och energiförbund (DMEF) att inkomma med underlag till kommunens remissvar. DMEF har 
inga synpunkter. 
 
Beslutsunderlag 

• Remiss 
• Missiv 
• Förslag till remissvar 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun avger 
svar på remissen Regional oljeskyddsplan för Västra Götalands län enligt upprättat förslag.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Omedelbar justering 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Morgan E Andersson Daniel Jensen 
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§ 325 Dnr KS 2019/525 
 
Reglemente för krisberedskapsarbete i Melleruds kommun 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att 

1. upphäva Reglemente för krisberedskapsarbete i Melleruds kommun (KF 2016-10-26, § 123). 

2. fastställa upprättat förslag till Reglemente för krisberedskapsarbete i Melleruds kommun.  
3. uppmana Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, Dalslands miljö- och energiförbund och 

AB Melleruds Bostäder att justera förbundsordning och bolagsordning med utgångspunkt i 
detta reglemente, under förutsättning att övriga medlemskommuner fattar motsvarande 
beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Föreliggande styrdokument föreslås utgöra Melleruds kommuns styrdokument enligt 
överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022. 
Enligt överenskommelsen ska kommunerna ta fram ett styrdokument för kommunens arbete 
med krisberedskap. Dokumentet ska fastställas av kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till reglemente för krisberedskapsarbete i Melleruds kommun  
• Överenskommelse om kommunernas krisberedskap. Precisering av mål och ersättning  

för uppgifter i LEH. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C):  
Kommunfullmäktige beslutar att 

1. upphäva Reglemente för krisberedskapsarbete i Melleruds kommun (KF 2016-10-26, § 123). 

2. fastställa upprättat förslag till Reglemente för krisberedskapsarbete i Melleruds kommun.  
3. uppmana Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, Dalslands miljö- och energiförbund och 

AB Melleruds Bostäder att justera förbundsordning och bolagsordning med utgångspunkt i 
detta reglemente, under förutsättning att övriga medlemskommuner fattar motsvarande 
beslut. 

 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 326 Dnr KS 2018/732 
 
Slutredovisning Projekt Komprimator med container  
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt Projekt Komprimator med container  
och avslutar ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Arbetsutskottet beslutade den 18 december 2018, § 464, att ge samhällsbyggnadschefen i 
uppdrag att starta projektet Projekt Komprimator med container och lämna en slutredovisning 
när projektet är slutfört. 
Enheten Förråd/Renhållning köpte in en komprimator för att få ner transporterna och få en 
bättre arbetsmiljö. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2018-12-18, § 464. 
• Slutredovisning. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt 
Projekt Komprimator med container och avslutar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschef Förråd/Renhållning  
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen  
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§ 327 Dnr KS 2018/144 
 
Slutredovisning Projekt Byte redskapsbärare och liten sopmaskin  
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt Byte redskapsbärare och liten 
sopmaskin och avslutar ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Arbetsutskottet beslutade den 20 mars 2018, § 115, att ge enhetschefen för förråd/renhållning  
i uppdrag att starta projektet Byte redskapsbärare och liten sopmaskin och lämna en 
slutredovisning när projektet är slutfört. 
Enheten Förråd/Renhållning köpte in en redskapsbärare och en sopmaskin och har nu fått 
möjligheter att köra på flera sätt och öka säkerheten. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2018-03-20, § 115. 
• Slutredovisning. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt 
Byte redskapsbärare och liten sopmaskin och avslutar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschef Förråd/Renhållning  
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen   
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§ 328 Dnr KS 2018/143 
 
Slutredovisning Projekt Byte av hjullastare  
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt Byte av hjullastare och avslutar 
ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Arbetsutskottet beslutade den 20 mars 2018, § 116, att ge enhetschefen för förråd/renhållning  
i uppdrag att starta projektet Byte av hjullastare och lämna en slutredovisning när projektet är 
slutfört. 
Enheten Förråd/Renhållning har köpt in en ny hjullastare för att bli mer effektivare och få en 
bättre förarmiljö. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2018-03-20, § 116. 
• Slutredovisning. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt 
Byte av hjullastare och avslutar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschef Förråd/Renhållning  
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen   
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§ 329 Dnr KS 2017/660 
 
Slutredovisning Projekt Inköp av skogskärra  
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt Projekt Inköp av skogskärra och 
avslutar ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Arbetsutskottet beslutade den 5 december 2017, § 488, att ge samhällsbyggnadschefen i 
uppdrag att starta projektet Inköp av skogskärra och lämna en slutredovisning när projektet  
är slutfört. 
Förvaltningen genomförde en upphandling och köp av skogskärra och har nu möjligheter att 
arbeta på ett säkrare sätt med den nya kärran. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2017-12-05, § 488. 
• Slutredovisning. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt 
Projekt Inköp av skogskärra och avslutar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschef Förråd/Renhållning  
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 330 Dnr KS 2019/528 
 
Projekt Maskiner, startbesked  
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta projektet  
Maskiner och lämna en slutredovisning när projektet är slutfört. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har idag en hjullastare som är 20 år gammal. Enheten Förråd/Renhållning vill byta 
till en mer effektivare och nyare med fler möjligheter att jobba bredare med maskinen och få 
mer timmar ut av maskinen, bättre miljö och mycket bättre förarmiljö.  
Finansiering av kapital- och driftkostnader intäkter till maskinpoolen 

Projektet beräknas pågå från den 31 oktober 2019 till den 30 april 2020. 
 
Beslutsunderlag 

• Projektbeskrivning. 
• Kostnadskalkyl (arbetsmaterial). 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen 
i uppdrag att starta projektet Maskiner och lämna en slutredovisning när projektet är slutfört. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschef Förråd/Renhållning  
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen   
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§ 331 Dnr KS 2015/67 
 
Plan för gång- och cykelvägar inom Melleruds kommun, 
utredningsansvar 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att flytta över utredningsansvaret från samhällsbyggnadsförvaltningen 
till kommunstyrelseförvaltningens tillväxtenhet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett fungerande GC-vägnät ökar kommunens attraktivitet, både för kommunens invånare och för 
besökare, och ligger i linje med kommunens ambitioner om en långsiktigt hållbar utveckling.  

Melleruds kommun saknar idag ett sammanhängande gång- och cykelvägnät.  
En plan för kommunens gång- och cykelvägar ska vara ett verktyg för planering och utbyggnad 
av GC-vägnätet samt för utbyggnad av belysning längs dessa.  
Arbetsutskottet beslutade den 10 februari 2015, § 40, att ge plan- och byggenhetschefen i 
uppdrag att, tillsammans med samhällsbyggnadschefen, ta fram ett förslag till plan för gång- 
och cykelvägar inom Melleruds kommun. Redovisning ska ske vid arbetsutskottets 
sammanträde den 8 september 2015. 

Arbetsutskottet beslutade den 9 januari 2018, § 9, att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att 
fortsätta beredningen av ärendet. En delredovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets 
sammanträde den 17 april 2018. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2015-02-10, § 40. 
• Arbetsutskottets beslut 2018-01-09, § 9. 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att flytta över 
utredningsansvaret från samhällsbyggnadsförvaltningen till kommunstyrelseförvaltningens 
tillväxtenhet. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadschefen 
Kommunchefen 
Bygglovhandläggaren   
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§ 332  
 
Samhällsbyggnadsfrågor  
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Jörgen Eriksson (KIM) i handläggningen av ärendet i den del som 
avser första informationspunkten. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadschefen redogör för aktuella samhällsbyggnads- och planfrågor: 

• Förfrågan om köp av mark Korngatan  
Samhällsbyggnadschefen informerar om förfrågan från fastighetsägare på Korngatan om  
köp av mark som idag arrenderas. Marken får fortsätta att arrenderas med hänvisning till 
framtida förändring av detaljplan.  

• Hyresavtal Karolinen 
Samhällsbyggnadschefen informerar om ändrad datering av hyresavtal. Kontakt ska tas med 
socialchefen. 

• Föreskrifter för torghandel 
Samhällsbyggnadschefen informerar om att behov föreligger av uppdatering av föreskrifter 
för torghandel.  

• Förfrågan om köp av mark Täppan 
Samhällsbyggnadschefen informerar om förfrågan från två fastighetsägare om köp av mark 
vid Täppan och vilka effekter ett nytt VA-område medför. Ordföranden och samhälls-
byggnadschefen fortsätter samtalen utifrån förd diskussion. 

• Fastigheten Ängenäs 2:21 
Fastighetschefen informerar om att nuvarande hyresgäst kommer att flytta. Det finns andra 
intressenter som önskar hyra. Frågan är om kommunen ska fortsätta att hyra ut eller om det 
finns andra planer för fastigheten. Bostadsfastigheten ska hyras ut efter att ha målats 
utvändigt och fastighetens gräns tydligt ha markerats ut t.ex. staket. 

• Förfrågan om röda stugan i Sunnanå 
Fastighetschefen redogör för förfrågan från Trollingklubben om att få använda stugan som 
klubblokal mot att de tar hand om renovering och skötsel. Förvaltningen återkommer med 
förslag på upplägg. 

• Skrivelse från Hemköp 
Fastighetschefen informerar om Hemköps ägares skrivelse. Dialog förs med centrum-
handlarna och kommunchefen får svara på skrivelsen. 

 
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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§ 333 Dnr KS 2019/483 
 
Taxor och avgifter för socialnämndens verksamhet 2020 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde  
för 2020 enligt föreliggande förslag. 
 
Reservationer  

Michael Melby (S) reserverar sig mot förslaget om kostnad för de fyra första besöken i 
familjerådgivningen och vill att de ska vara kostnadsfria för att sedan börja kosta vid femte 
besöket. Melby reserverar sig även mot hyressättningen och vill att hyrorna förhandlas med 
Hyresgåstföreningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förslag till taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde att gälla från och  
med 2020-01-01 föreligger. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag taxor och avgifter 2020. 
• Socialnämndens beslut 2019-10-29, § 201. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom 
socialnämndens verksamhetsområde för 2020 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Morgan E Andersson Daniel Jensen 
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§ 334 Dnr KS 2019/532 
 
Stiftelsen Sven-Eric och Ingegerd Nilssons från Mellerud minnesfond - 
utdelning 2019 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att inte lämna någon utdelning baserat på årlig avkastning från 
Stiftelsen Sven-Eric och Ingegerd Nilssons från Mellerud minnesfond.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Bokslutet för Sven-Eric och Ingegerd Nilssons från Mellerud minnesfond som förvaltats under 
2018 och som enligt kommunstyrelsen beslut den 10 januari 2018, § 8, om hur medlem ska 
fördelas är klart.  

På grund av negativa värdeförändringar vid årsskiftet för fondplaceringen via Nordea finns det 
inte något utrymme från det fria årliga stiftelseresultatet att lämna förslag till utdelning.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut 2018-01-10, § 8. 
• Årsredovisning 2018. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att inte lämna någon 
utdelning baserat på årlig avkastning från Stiftelsen Sven-Eric och Ingegerd Nilssons från 
Mellerud minnesfond.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  
Omedelbar justering 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Morgan E Andersson Daniel Jensen 
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§ 335 Dnr KS 2019/531  
 
Stiftelsen Sven-Eric och Ingegerd Nilssons från Mellerud minnesfond - 
redovisning 2018-07-27--2019-06-30 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen som inkommit från Lions Club Mellerud 
för perioden 2018-07-27--2019-06-30. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunstyrelsens beslut den 10 januari 2018, § 8, ska Lions Club Mellerud årligen 
redovisa för kommunstyrelsen de intäkter, kostnader och utbetalningar man haft avseende det 
kapital som kommit från stiftelsen. Redovisningen som har lämnats visar på god ordning och att 
kapitalet används till rätt ändamål. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut 2018-01-10, § 8. 
• Kostnadssammanställning. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen 
som inkommit från Lions Club Mellerud för perioden 2018-07-27--2019-06-30. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Omedelbar justering 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Morgan E Andersson Daniel Jensen 
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§ 336  
 
Förskola Telaris, lägesrapport 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Arbetet med att etablera en förskola i centrala Mellerud pågår och fastighetschefen och 
projektingenjören lämnar en aktuell redovisning av processen: 

• Bygglovet har vunnit laga kraft och inga överklagningar har kommit in. Villkor i bygglov – 
uppföra plank mot intilliggande fastighetsägare. 

• Produktionsstart den 7 november 2019. Byte av elcentraler, invändig rivning, markarbeten, 
jordprov inlämnat den 8 november 2019 och dagvattenhantering. 

• Tidplan. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-12 18 
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 337 Dnr KS 2019/285, KS 2018/222 
 
Slutredovisning Projekt Nordalsskolan utbyggnad av lokaler 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt Projekt Nordalsskolan utbyggnad  
av lokaler och avslutar ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Arbetsutskottet beslutade den 28 maj 2019, § 166, att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag 
att starta projektet Projekt Nordalsskolan utbyggnad av lokaler och lämna en slutredovisning 
när projektet är slutfört. 
Tillbyggnad av Nordalsskolan utfördes i en traditionell totalentreprenad enl LOU. Komplett 
förfrågningsunderlag arbetades fram tillsammans med Projektengagemang med bl.a.  
arkitekt Emma Hedlund. 
Upphandlad totalentreprenör blev L:E Gruppen som hade lägst anbud. 

Byggstart var i början på 2019 och trots årstiden har projektet lyckats hålla tidplanen. 
Det mest kritiska var uttorkningen av betongplattan som tar sin tid. Beslut togs om att göra 
klart allt förutom mattläggning som utfördes först efter sommaren när fuktkvoten hade kommit 
ner i godkänt värde. Mattläggningen blev klar innan skolan började. 
Tillbyggnaden smälter bra in med befintlig byggnad och känns som en naturlig placering på 
skolgården. Lokalerna är ändamålsenliga för skolverksamhet och arbetsrum för lärare har  
även tillskapats. Nu finns även RWC med dusch till personalen. I projektet utförde vi även 
ombyggnation av personalrummet som uppfyller den ökning som blivit på Nordalsskolan de 
senaste åren.   

Flytt av lekplats utfördes i egen regi innan byggstart. I utemiljön har vi även iordningställt en 
kulle med stora stenar från en mindre kulle som fanns tidigare på skolgården. Asfalterings-
arbetena runt skolan har också varit mer omfattande än planerat. 

Under byggtiden hade problem med bl.a. inbrott/stölder av maskiner förekommit samt 
skadegörelse av kantelement på grunden. 

Verksamheten har varit delaktig hela projektet och samarbetet har fungerat bra. 

Projektet har gått bättre än beviljade medel. Överskottet visar 179 616kr, dessa medel vill 
förvaltningen omfördela till projekt 8413 Posthuset ombyggnad IFO som har belastats med 
diverse oförutsedda kostnader som redovisas i redovisning av projekt 8413.  
 
Beslutsunderlag 

• Kommunfullmäktiges beslut 2018-05-23, § 47. 
• Arbetsutskottets beslut 2019-05-28, § 166. 
• Slutredovisning. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt 
Projekt Nordalsskolan utbyggnad av lokaler och avslutar ärendet. 
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Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Fastighetschefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 338 Dnr KS 2019/75 
 
Slutredovisning Projekt Posthuset ombyggnad IFO 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt Posthuset ombyggnad IFO och  
avslutar ärendet. 
 
Protokollsanteckning 

Ulf Rexefjord (SD): 
Sverigedemokraterna har tidigare med bestörtning noterat att det har förekommit tecken på  
en kultur i kommunen där respekten för korrekt beslutsgång har åsidosatts. Anslagen till 
Stinsenrenoveringen var ett sådant exempel. Det tycks tuffa på på i samma ordning, i detta 
ärende har pengar anslagna för "oförutsedda utgifter" i ett investeringsprojekt inte gått till 
detta, utan har uppenbarligen använts till sådant man velat göra utöver den anslagna summa 
man fått till sitt förfogande. Gjort är gjort och pengarna är använda, helt säkert med utmärkt 
resultat. Men vi menar att det finns anledning att tänka till runt "vad och hur" frågorna och den 
kultur som omger dessa. I vår värld ligger en summa anslagen till ett visst ändamål fast och 
innebär inte fritt valt arbete för förvaltningarna. Hur denna anda uppstått är oklart,men här har 
politiken ansvaret att styra och leda tydligt. Där brister det uppenbarligen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Arbetsutskottet beslutade den 26 februari 2019, § 37, att ge samhällsbyggnadschefen i  
uppdrag att starta projektet Posthuset ombyggnad IFO och lämna en slutredovisning när 
projektet är slutfört. 

Ombyggnaden har upphandlats och utförts enligt LOU (Partnering). DGT Bygg lämnade lägst 
anbud och tilldelades projektet. 
Projektet har fungerat mycket bra, en stor utmaning har varit att lyckas med renovering och 
ombyggnaden under tiden IFO:s verksamhet löper på i samma lokaler. Även PostNord har 
bedrivit sin verksamhet obehindrat under arbetet. Projektet har lyckat skapa de lokaler som 
efterfrågats från verksamheten och Arbetsmiljöverket vilket bl.a. innebär en säker avdelning  
för möten med klienter. En stor framgångsfaktor i projektet har varit samarbetet mellan 
entreprenör, fastighetsägare och verksamhet. En tät dialog har funnit genom hela projektet så 
att full verksamhet har kunnat pågå och önskemål har tillgodosetts för att minimera störningar. 
Under ombyggnaden byttes också värmesystemet. Stora delar av fastighetens lokaler hade 
direktverkande el som byttes till vattenburen värme som kopplades på kommunens fjärrvärme. 
Dessa ändringar i värmesystemet finansierades med reinvesteringsmedel. 
Under projektet har man även passat på att göra investeringar för driften såsom 
tilläggsisolering på vinden, byte av remmotorer på ventilationsaggregat, installerat ett nytt 
passersystem, rensade bort gamla ventilationskanaler på vinden mm. 

Oförutsedda kostnader i projektet har bl.a. varit flytspackling av stora delar då huset är skevt 
vilket också medförde att väggar var sneda och fick riktas upp. Man har även kopplat brandlarm 
vidare till Norra Älvorgs Räddningstjänstförbund (NÄRF). 

Korridoren utanför lunchrummet renoverades vilket ej var med i projektet. 
De oförutsedda kostnaderna uppgår till 255 tkr.  
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Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2019-02-26, § 37. 
• Slutredovisning. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt 
Posthuset ombyggnad IFO och avslutar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadschefen 
Fastighetschefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 339 Dnr KS 2018/614 
 
Intern kontroll 2019, rapport 2 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen bifaller redovisning av intern kontroll rapport 2. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt 8 §, reglemente för intern kontroll (KF 5 740,2017-11-22) ska nämnden varje år anta en 
särskild planering för uppföljning av den interna kontrollen. 
Förvaltningen och presidiet har arbetat enligt gällande styrdokument för att ta fram underlag till 
förslag för intern kontrollplan 2019. Under året ska styrelsen följa upp förvaltningarnas arbete 
med den interna kontrollplanen enligt §§ 7 och 9. 

Styrelsen har också det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll 
enligt § 2 i reglementet. I detta ligger bland annat att styrelsen ska utvärdera kommunens 
system för intern kontroll samt att informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de 
kommunala företagen och kommunalförbunden enligt 11 §. 
 
Beslutsunderlag 

• Kultur- och utbildningsförvaltningen intern kontroll 2019, rapport 2 
• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2019-10-30, § 107. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen bifaller redovisning av intern kontroll 
rapport 2. 
 
Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Morgan E Andersson Daniel Jensen 
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§ 340 Dnr KS 2019/42 
 
Lokalförsörjningsplan, återrapport  
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
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 genomförde  
arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen studiebesök i aktuella lokaler. 

Processledaren lämnar en aktuell redovisning av arbetsläget med lokalförsörjningsplanen. 
 

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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§ 341 Dnr KS 2019/494 
 
Planprioritering 2020  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet beslutar att ta upp ärendet på nytt vid sammanträdet den 26 november 2019. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vid arbetsutskottets sammanträden den 13 augusti 2019, § 223, lämnade GIS- och kart-
ingenjören en lägesbeskrivning över aktuella detaljplaner och fick i uppdrag att återkomma 
under oktober månad med ett förslag till planprioritering för 2020.   

Kommunstyrelsen har att besluta om hur detaljplaneuppdragen ska prioriteras. Beslutet  
avser vilka detaljplaneuppdrag som ska prioriteras under året samt vilken budget som 
Tillväxtenheten och Byggnadsnämnden har för detta.  

Förslag till prioritering från Tillväxtenheten framgår av föreliggande dokument. Till varje förslag 
på ny/ändring av detaljplan beskrivs ett syfte med planen, var i kommunen aktuellt område 
finns samt en uppskattad tidplan och kostnad.   
Arbetsutskottet beslutade den 15 oktober 2019, § 307, att ta upp ärendet vid sammanträdet 
den 12 november 2019. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2019-08-13, § 223. 
• Förslag till planprioritering 2020. 
• Arbetsutskottets beslut 2019-10-15, § 307. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

2:e vice ordföranden Michael Melby (S): Arbetsutskottet beslutar att ta upp ärendet på nytt vid 
sammanträdet den 26 november 2019. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 342 Dnr KS 2018/89  
 
Samråd om upphävande av tomtindelningsplaner i Melleruds kommun 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att inte ha något att erinra mot samrådsförslag angående 
upphävandet av tomtindelningsplaner i Melleruds kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Byggnadsnämnden beslutade den 24 januari 2018, § 4, att föreslå kommun-styrelsen att ge 
byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram handlingar för upphävandet av tomtindelningsplaner i 
Melleruds kommun. 
Arbetsutskottet beslutade den 20 februari 2018, § 67, att ge byggnadsnämnden  
i uppdrag att ta fram handlingar för upphävandet av tomtindelningsplaner i Melleruds kommun. 
 
Beslutsunderlag 

•  Byggnadsnämndens beslut 2018-01-24, § 4. 
• Arbetsutskottets beslut 2018-02-20, § 67.  
• Kungörelse. 
• Samrådshandlingar. 
• Fastighetsförteckning (Arbetsmaterial) 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

2:e vice ordföranden Michael Melby (S): Kommunstyrelsen beslutar att inte ha något att erinra 
mot samrådsförslag angående upphävandet av tomtindelningsplaner i Melleruds kommun. 
 
Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Michael Melby Daniel Jensen 
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§ 343 Dnr KS 2019/471 
 
Sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 
arbetsutskott och miljö- och hälsoråd 2020  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesplan 2020 enligt följande: 

Kommunfullmäktige 
Ons 29 januari  Ons 22 april Ons 23 september Ons 21 oktober 

Ons 26 februari Ons 27 maj  Ons 18 november 
Ons 25 mars Ons 24 juni  Ons 16 december 

 
Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesplan 2020 för kommunstyrelsen, kommunstyrelsens 
arbetsutskott och miljö- och hälsorådet enligt följande: 

Kommunstyrelsen 
Ons 15 januari  Ons 8 april Ons 12 augusti Ons 7 oktober 

Ons 12 februari Ons 13 maj Ons 9 september Ons 4 november 
Ons 11 mars Ons 10 juni  Ons 2 december 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Tis 14 januari  Tis 7 april Tis 11 augusti Tis 6 oktober 

Tis 28 januari Tis 7 april (ek) Tis 25 augusti Tis 20 oktober 
Tis 11 februari Tis 5 maj Tis 8 september Tis 3 november 

Tis 25 februari Tis 26 maj Tis 22 september Tis 17 november 

Mån 9 mars (ek) Tis 9 juni Tis 22 september (ek) Tis 1 december 
Tis 10 mars  Tis 23 juni Tis 29 september (ek) Tis 15 december 

Tis 10 mars (ek)    
Tis 24 mars    

 

Miljö- och hälsorådet 
Mån 17 februari Mån 18 maj Mån 14 september Mån 7 december 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 5 kap 12 § kommunallagen bestämmer kommunfullmäktige när ordinarie sammanträde 
med fullmäktige ska hållas.  
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. 
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Planen utgår som tidigare år från kommunfullmäktiges sammanträden för att åstadkomma en 
effektiv ärendehantering mellan de olika politiska organen.  
Förslaget har utformats med avsikten att säkerställa att förvaltningarnas personal får rimliga 
arbetsmiljöförhållanden för att ta fram beslutsunderlag så att dessa kan presenteras för 
politikerna.  
Arbetsutskottet beslutde den 15 oktober 2019, § 319, att återremittera ärendet för ytterligare 
beredning utifrån de synpunkter som ledamöterna skickar in. Redovisning ska ske vid 
arbetsutskottets sammanträde den 12 november 2019. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2019-10-15, § 319. 
• Reviderat förslag till sammanträdesplan 2020.  

 
Förslag till beslut på sammanträdet  
2:e vice ordföranden Michael Melby (S): Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesplan 2020 
enligt föreliggande förslag. 
Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesplan 2020 för kommunstyrelsen, kommunstyrelsens 
arbetsutskott och miljö- och hälsorådet enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Michael Melby Daniel Jensen 
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§ 344 Dnr KS 2019/483 
 
Taxor och avgifter för kultur- och utbildningsnämndens verksamhet 
2020 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom kultur- och utbildningsnämnden 
verksamhetsområde för 2020 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förslag till taxor och avgifter inom kultur- och utbildningsnämnden verksamhetsområde att  
gälla från och med 2020-01-01 föreligger. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag taxor och avgifter 2020. 
• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2019-10-30, § 103. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

2:e vice ordföranden Michael Melby (S): Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom 
kultur- och utbildningsnämnden verksamhetsområde för 2020 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Michael Melby Daniel Jensen 
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§ 345 Dnr KS 2019/506 
 
Revisionsrapporten Granskning av delårsrapport 2019  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna revisionsrapporten till kommunchefen som får i 
uppdrag att arbeta utifrån revisorernas rekommendationer. 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunens revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per 2019-08-31 
är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. 
Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning, 
såväl finansiella som för verksamheten. 

Revisorernas bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad på 
över gripande analys och inte på detaljer i redovisningen. 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet.  
Revisorerna bedömning är att 

• delårsrapporten delvis är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed  
i övrigt. 

• resultatet i delårsrapporten delvis är förenligt med de finansiella mål fullmäktige beslutat 
om. 

• verksamhetens utfall i delåret delvis är förenlig med kommunfullmäktiges mål för 
verksamheten och att vi inte kan uttala om utfallet per helår, med anledning av att 
kommunstyrelsen själva inte gör någon prognos på måluppfyllelsen. 

Beslutsunderlag 

• Rapporten Granskning av delårsrapport 2019-08-31 med revisorernas utlåtande. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

2:e vice ordföranden Michael Melby (S): Kommunstyrelsen beslutar att överlämna 
revisionsrapporten till kommunchefen som får i uppdrag att arbeta utifrån revisorernas 
rekommendationer. 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 346 Dnr KS 2019/505 
 
Riktlinjer för fakturering och kravverksamheten 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 

1. upphäva Riktlinjer för fakturering och kravverksamhet (KS 2013-08-14, § 117). 

2. beslutar fastställa Riktlinjer för fakturering och kravverksamhet enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samverkanskommunerna Mellerud, Bengtsfors, Färgelanda, Dals-Ed samt Dalslands miljö-  
och energiförbund föreslår att beslut fattas om gemensamma riktlinjer för fakturering och 
kravverksamhet. Gemensamt system och rutiner möjliggör en mer effektiv och likformad 
hantering. 
 
Beslutsunderlag 

• Riktlinjer för fakturering och kravverksamhet 2013. 
• Förslag till riktlinjer för fakturering och kravverksamheten. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

2:e vice ordföranden Michael Melby (S): Kommunstyrelsen beslutar att 

1. upphäva Riktlinjer för fakturering och kravverksamhet (KS 2013-08-14, § 117). 
2. beslutar fastställa Riktlinjer för fakturering och kravverksamhet enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
 
 

  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-12 31 
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 347 Dnr KS 2019/111 
  
Finansiella mål för Melleruds kommun från och med 2021 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att de finansiella målen för budgetåret 2021 och framåt ska vara: 

1. Soliditeten ska inklusive ansvarsförbindelser vara oförändrad eller öka.  

2. Låneskulden ska för den skattefinansierade verksamheten ej överstiga 30 tkr/invånare  
3. Resultatet ska minst uppgå till 2% av intäkterna från skatter och bidrag.  

Till grund för beslutet ligger kommunens syn på att innevarande generation ska stå för sin 
service och inte belasta kommande generationer med kostnad eller åtaganden.  

De finansiella målen, generationsprincipen och kommunens verksamhetsmål utgör 
sammantaget kommunens definition av ”God ekonomisk hushållning”.  
  
Sammanfattning av ärendet  
Beskrivning av ärendet Melleruds finansiella mål beslutades av kommunfullmäktige för flera år 
sedan. De senaste åren har måluppfyllelsen varit bristfällig. Kommunfullmäktige har vid ett 
flertal tillfällen medgett undantag i samband med beslut om budget. De finansiella målen har 
inte varit styrande för planering eller verkställighet.   

För att återge de finansiella målen en styrande funktion över kommunens planering och 
verkställighet har en förändring av målen vid flera tillfällen diskuterats i parlamentariska 
sammanhang, senast i samband med årets budgetdialog.  
Diskussionerna har lett fram till ett förslag på tre finansiella mål:  

A. Soliditeten ska inklusive ansvarsförbindelse vara oförändrad eller öka. Soliditeten 
beräknas genom att ställa eget kapital minus ansvarsförbindelsen i förhållande till tillgångarna.   

B. Låneskulden ska för den skattefinansierade verksamheten ej överstiga 25 
tkr/inv. Ökar antalet invånare så ökar återbetalningsförmågan och skulden kan öka, eller 
omvänt. (9 350 inv. * 25 = 234 Mkr)  

C. Resultatet ska minst uppgå till 2 % av intäkterna från skatter och bidrag. För att 
ge värdesäkring av eget kapital och möjliggöra viss egenfinansiering av investeringar samt 
återbetalning av lån.  

Det råder samförstånd om att de finansiella målen ska vara styrande.  
Soliditetsmålet  

Det tidigare soliditetsmålet var att soliditeten skulle vara positivt. Det fattades i ett läge då 
soliditeten var negativ. Nu är soliditeten sedan en tid positiv, det nya målet anger att soliditeten 
inte ska sjunka. Soliditet är ett begrepp som mäter den långsiktiga betalningsförmågan. ”Vad 
finns det att sälja”  
Låneskulden  

Lån ska betalas tillbaka, lån innebär en ränterisk. Ett ökat antal invånare kan stå för ett större 
åtagande och omvänt. Med detta mål separeras synen på lån för skattefinansierad respektive 
taxefinansierad verksamhet. Den taxefinansierade verksamhetens möjlighet att låna styrs 
främst av den taxa som Kommunfullmäktige beslutar om, även om kollektivets  
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betalningsförmåga inte är oväsentligt. 30 tkr per invånare, gammal som ung är en nivå – viktigt 
att relatera till investeringens ekonomiska livslängd. Finns det behov att göra en investering 
som inte ryms inom lånetaket, så finns möjligheten att egenfinansiera en större del genom ett 
högre resultat.  

Resultatmålet  
70% av Sveriges kommuner lär använda sig av resultatnivån 2% av intäkterna från skatter och 
bidrag, förmodligen för att det är ett bra utgångsläge. Behovet av resultat påverkas av flera 
faktorer, kontroll på verksamhetens kostnader, värdesäkring av eget kapital, behovet av att 
skattefinansiera investeringar och behovet av likviditet för att kunna amortera på lån.  2 % är 
en bra utgångsnivå för planeringen. Ökar behovet av skattefinansiering pga. av brister i kontroll 
av verksamhetens kostnader, ökade investeringsbehov eller amortering så höjer 
kommunfullmäktige resultatmålet. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2019-02-26, § 52. 
• Presentation. 
• Arbetsutskottets beslut 2019-06-11, § 187. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

2:e vice ordföranden Michael Melby (S): Kommunfullmäktige beslutar att de finansiella målen 
för budgetåret 2021 och framåt ska vara: 

1. Soliditeten ska inklusive ansvarsförbindelser vara oförändrad eller öka.  
2. Låneskulden ska för den skattefinansierade verksamheten ej överstiga 30 tkr/invånare  

3. Resultatet ska minst uppgå till 2 % av intäkterna från skatter och bidrag.  

Till grund för beslutet ligger kommunens syn på att innevarande generation ska stå för sin 
service och inte belasta kommande generationer med kostnad eller åtaganden.  

De finansiella målen, generationsprincipen och kommunens verksamhetsmål utgör 
sammantaget kommunens definition av ”God ekonomisk hushållning”. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 348 Dnr KS 2017/656 
 
Slutredovisning av projekt Förbättrad turistservice i Sunnanå Hamn 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner slutredovisningen av projekt Förbättrad turistservice i Sunnanå 
Hamn och avslutar ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Arbetsutskott beslutade den 7 februari 2018, § 21, att på prov i två år finansiera en turistbyrå i 
Sunnanå Hamn.  

Turistinformationen har varit välbesökt och fått mycket bra betyg i resultat från enkäter 
genomförda under 2018 och 2019. Slutredovisning i detalj sker enligt medföljande presentation. 

Finansieringen på 590 tkr som söktes för två år har inte nyttjats till fullo utan kostnad för 
projektet slutade på totalt 424 tkr. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2018-02-07, § 21.  
• Slutredovisning. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

2:e vice ordföranden Michael Melby (S): Kommunstyrelsen godkänner slutredovisningen av 
projekt Förbättrad turistservice i Sunnanå Hamn och avslutar ärendet. 
 
Beslutsgång 

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

Näringslivsansvarig 
Turistinformatören 
Fastighetschefen 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 349 Dnr KS 2019/540 
 
Projekt Förbättrad turistservice i Sunnanå Hamn - del 2, startbesked 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att  

1. ge arbetsgruppen i uppdrag att under 2020 bedriva turistinformation i Stenmagasinet i 
Sunnanå hamn.  

2. tillskjuta maximalt 220 tkr.  

3. lämna en slutredovisning när projektet är slutfört. 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag på lämplig 
finansiering inför kommunstyrelsens beslut. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Som ett led för att förbättra och utveckla området i och kring Sunnanå Hamn har det under 
sommarsäsongerna 2018 och 2019 bedrivits turistinformation i del av Stenmagasinet. 
Personalen i turistinformationen har förutom sedvanliga arbetsuppgifter i turistbyrå även 
ansvarat för hantering av avgifter för ställplatser och gästhamnsplatser. Under 2019 har man 
även ansvarat för administration och försäljning av ett mindre sortiment av dagligvaror. 

Baserat på besöksstatistik samt resultat från enkäter genomförda under 2018 och 2019 ser vi 
att fortsatt turistinformation i området är önskvärt. Besökare och medborgare som kommer till 
hamnen uppskattar den personliga servicen. Möjlighet att informera om besöksmål, evenemang 
och andra upplevelser ges, vilket bidrar till längre vistelser och/eller lust att återkomma till vår 
kommun. 

Fortsatt förbättrad turistservice i Sunnanå Hamn under sommarsäsongen 2020 genom: 

• Grön-vit skyltad turistinformation som drivs i kommunens regi. 

• Turistinformationen fungerar som hamnkontor. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
2:e vice ordföranden Michael Melby (S): Kommunstyrelsen beslutar att  

1. ge arbetsgruppen i uppdrag att under 2020 bedriva turistinformation i Stenmagasinet i 
Sunnanå hamn.  

2. tillskjuta maximalt 220 tkr.  

3. lämna en slutredovisning när projektet är slutfört. 
Arbetsutskottet beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag på lämplig 
finansiering inför kommunstyrelsens beslut. 
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Beslutsgång 

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

Kommunchefen 
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§ 350  
 
Näringslivs- och marknadsföringsfrågor  
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Näringslivsutvecklaren redogör för aktuella näringslivs- och marknadsföringsfrågor: 

• Förenkla helt enkelt 
Näringslivsutvecklaren informerar om förslag till handlingsplan. 

• Näringslivsplan 
Näringslivsutvecklaren informerar att hon tillsammans med processledaren kommer  
att påbörja arbetet med framtagandet av en näringsplan. Ett utkast kommer att presenteras 
för näringslivet innan beslut kan tas politiskt. 

• Profilprogrammet 
Näringslivsutvecklaren informerar om arbetsgruppens pågående arbete. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  

2:e vice ordföranden Michael Melby (S): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 351 Dnr KS 2019/501 
 
Motion om att uppdatera kommunens personalförsörjningsplan, 
utredningsuppdrag 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet ger HR-chefen i uppdrag att utreda motionen och lämna förslag  
till svar. Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde  
den 25 februari 2020. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Michael Melby (S) och Marianne Sand Wallin (S) föreslår i en motion att kommunfullmäktige 
beslutar att  

• uppdatera kommunens Personalförsörjningsplan för att säkra personalförsörjningen i 
kommunen och att kommunfullmäktige synliggör sitt ansvar som yttersta representant  
som kommunens arbetsgivare. 

• personalförsörjningsplanen breddas till att även omfatta verksamhetsområden som inte 
tidigare prioriterats och att planen beslutas redan under 2020. 

• när planen läggs fast ska svensk etablerad forskning inom områdena systematiskt 
arbetsmiljöarbete, kompetensutveckling utan att göra karriär, hur ett bra och stödjande 
chefskap och ledarskap ska gestaltas, ska ingå i Personalförsörjningsplanen för dessa 
yrkesgrupper. 

• när Personalförsörjningsplanen läggs fast ska föreskriften om organisatorisk och social 
arbetsmiljö (AFS 2015:4) särskilt beaktas vad gäller arbetsbelastning, tydlig arbets-
organisation, arbetstidernas förläggning får inte leda till ohälsa, klargöra att kränkande 
särbehandling inte accepteras och kunskapskrav för chefer och arbetsledare hur man 
förebygger och hanterar.  

 
Beslutsunderlag 

• Motion. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet  
2:e vice ordföranden Michael Melby (S): Arbetsutskottet ger HR-chefen i uppdrag att utreda 
motionen och lämna förslag till svar. Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets 
sammanträde den 25 februari 2020. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 
Beslutet skickas till 

HR-chefen 
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§ 352 Dnr KS 2019/500 
 
Motion om att uppdatera kommunens vision och mål, 
utredningsuppdrag 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet ger processledaren i uppdrag att utreda motionen och lämna förslag  
till svar. Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde  
den 17 december 2019. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Michael Melby (S) föreslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar att den politiska 
majoriteten med det snaraste inbjuder in till breda politiska samtal i syfte att ta fram ett förslag 
till vision och nya mål för kommunfullmäktigen. I det fall detta inte görs S-gruppens förslag, 
som varande det enda, fastställs. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet  

2:e vice ordföranden Michael Melby (S): Arbetsutskottet ger processledaren i uppdrag att 
utreda motionen och lämna förslag till svar. Redovisning av uppdraget ska ske vid 
arbetsutskottets sammanträde den xx xxx 2019. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Processledaren 
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§ 353  
 
Studiebesök i kommunens central- och slutarkiv 
 
Sammanfattning av ärendet  
Arbetsutskottets ledamöter gör tillsammans med kommunarkivarien ett besök i kommunens 
centralarkiv och slutarkiv. 
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