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  Utdragsbestyrkande 
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Beslutande  
Ledamöter Morgan E Andersson (C) 

Eva Pärsson (M) 
Michael Melby (S) § 75-79 
Ulf Rexefjord (SD) 

 
Tjänstgörande ersättare Jörgen Eriksson (KIM) för Daniel Jensen (KD) 

Thomas Hagman (S) för Michael Melby (S) § 91-100 
 
Övriga närvarande 
Tjänstepersoner Sophia Vikström, kommunchef     

Ingrid Engqvist, chefssekreterare 
Björn Lindquist, ekonomichef § 75-77 
Jeanette Johansson, HR-chef § 78 
Magnus Olsson, samhällsbyggnadschef § 79-91 
Anita Andersson Hagsgård, enhetschef VUX/AME del av § 79 
Linda Hamrin, projektingenjör del av § 79  
Peter Mossberg, enhetschef fastighet del av § 79 
Anders Broberg, enhetschef VA § 80 
Lorentz Norberg, enhetschef gata/park § 81-89 
Jonas Söderqvist, GIS- och kartingenjör § 90 
Anna Granlund, utredare § 98-99 
Marie Hörnlund, näringslivsansvarig § 100 
 
 
 

Utses att justera  
Justerare Jörgen Eriksson (KIM) 
Ersättare Ulf Rexefjord (SD) 
 
Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 27 mars 2019, klockan 16.00 

 
Justerade paragrafer  §§ 75 - 100 
 
Underskrifter Sekreterare ..............................................................................................  
  Ingrid Engqvist 

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

 Justerande .............................................................................................................................................. 
 Jörgen Eriksson 

 
 ANSLAG/BEVIS   

Protokollet är justerat.  Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
Sammanträdesdatum 2019-03-26 

 
Datum då anslaget sätts upp 2019-03-28  
  
Datum då anslaget tas ned 2019-04-23  
  
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 
Underskrift ........................................................................................................ 

 Ingrid Engqvist 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Innehållsförteckning 
 

§ 75  Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund - årsredovisning för 
verksamhetsåret 2018  

3 

§ 76  Svar på remissen - Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för 
kommuner och landsting (SOU 2018:74) 

4 

§ 77  Styr- och ledningssystemet för Melleruds kommun, revidering 5 

§ 78  Personalfrågor  6 

§ 79  Samhällsbyggnadsfrågor 8 

§ 80  Projekt Snickargatan VA, startbesked 10 

§ 81  Projekt Asfalt och belysning gata särskilt boende Ängenäs, startbesked  11 

§ 82  Projekt Ängenäs förlängning av lokalgata och parkering, startbesked 12 

§ 83  Projekt Ängenäs busshållplats, startbesked  13 

§ 84  Projekt GC-vägar Ängenäs gamla tomten-2178, startbesked  14 

§ 85  Projekt Utbyggnad Sapphult, startbesked 15 

§ 86  Projekt Snickargatan breddning, startbesked 16 

§ 87  Projekt Tillgänglighetsanpassningar Gata-Park 2019, startbesked 17 

§ 88  Projekt Utbyte Gatubelysning, startbesked  18 

§ 89  Projekt Uppdatering lekplatser, startbesked  19 

§ 90  Ny detaljplan för Resecentrum m.m. i Melleruds tätort 20 

§ 91  Studiebesök på kommunförrådet  21 

§ 92  Nyttjanderättsavtal gällande del av Bråna Sjöskog vid Vita Sannar, 
uppdrag att teckna 

22 

§ 93  Reglemente för kommunalt partistöd i Melleruds kommuns mandat- 
perioden 2019-2022  

23 

§ 94  Redovisning av obesvarade motioner 24 

§ 95  Redovisning av obesvarade medborgarförslag 26 

§ 96  Överklagan av Förvaltningsrättens dom angående undersökningstillstånd 
till Odin Metals Ltd för området Dingelvik nr 100 

29 

§ 97  Rapporter 30 

§ 98  Utvärdering av intern kontroll 2018 31 

§ 99  Uppföljning av intern kontroll inom bolag och förbund 2018 33 

§ 100  Näringslivsfrågor  35 
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§ 75 Dnr KS 2019/129.042 
 
Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund - årsredovisning  
för verksamhetsåret 2018 
  
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen för 
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) samt de enskilda förtroendevalda 
i detta organ ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF), bokslut och årsredovisning för 
verksamhetsåret 2018 har godkänts av direktionen och granskats av revisionen  
som föreslår medlemskommunerna att direktionen beviljas ansvarsfrihet för 2018.  

Förbundet redovisar för år 2018 ett resultat om 564 tkr inklusive sotnings-
verksamheten.   
 
Beslutsunderlag 

• Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) årsredovisning 2018  
med begäran om ansvarsfrihet. 

• Revisionsberättelse med revisionsrapporten Granskning av årsredovisning 2018.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun 
beviljar förbundsdirektionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) 
samt de enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2018 års 
verksamhet. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 76 Dnr KS 2019/57.040 
 
Svar på remissen - Lite mer lika. Översyn av kostnads-
utjämningen för kommuner och landsting (SOU 2018:74) 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avge följande yttrande: 

Melleruds kommun har stor nytta av den kommunalekonomiska utjämningen och 
anser att det är en fördel om regelverken för utjämningssystemen regelbundet ses 
över och så långt som det är möjligt anpassas för att uppnå sina syften.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Utredningen har haft i uppdrag att se över den del av utjämningssystemet som 
avser kommunernas och landstingens kostnader för obligatoriska verksamheter, 
den så kallade kostnadsutjämningen. Uppdraget innefattade att bedöma om 
tillräcklig hänsyn tas till flyktingmottagandet och att se över de ersättningar som 
går till glesare delar av landet. 

Utredningen konstaterar att dagens kostnadsutjämning i huvudsak fyller sitt syfte 
men att mer fokus behöver ges åt socioekonomi och glesbygdens villkor. 
 
Beslutsunderlag 

• Remisshandlingar - 
https://www.regeringen.se/4a78db/contentassets/484eed9ac52944b18eea995e
b2f6c178/lite-mer-lika.-oversyn-av-kostnadsutjamningen-for-kommuner-och-
landsting-sou-201874.pdf 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att avge följande yttrande: 

Melleruds kommun har stor nytta av den kommunalekonomiska utjämningen och 
anser att det är en fördel om regelverken för utjämningssystemen regelbundet ses 
över och så långt som det är möjligt anpassas för att uppnå sina syften.  
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

https://www.regeringen.se/4a78db/contentassets/484eed9ac52944b18eea995eb2f6c178/lite-mer-lika.-oversyn-av-kostnadsutjamningen-for-kommuner-och-landsting-sou-201874.pdf
https://www.regeringen.se/4a78db/contentassets/484eed9ac52944b18eea995eb2f6c178/lite-mer-lika.-oversyn-av-kostnadsutjamningen-for-kommuner-och-landsting-sou-201874.pdf
https://www.regeringen.se/4a78db/contentassets/484eed9ac52944b18eea995eb2f6c178/lite-mer-lika.-oversyn-av-kostnadsutjamningen-for-kommuner-och-landsting-sou-201874.pdf
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§ 77 Dnr KS 2019/112.003 
 
Styr- och ledningssystemet för Melleruds kommun, revidering 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. ändra datum för delårsbokslut till sista augusti samt ta bort den tredje 
prognosen. 

2. förändring görs innevarande år. 
 
Sammanfattning av ärendet  

I samband med årets presidiedialog diskuterades förändringar i uppföljnings-
modellen. 

Delårsbokslutet görs per sista juli, ett bokslut kräver en hel del tid att ta fram, 
vilket innebär att kommunfullmäktige får rapporten först på oktobermötet. 
Framtagningstiden påverkas av chefers och andra anställdas frånvaro för semester. 
Delårsbokslutet ska innehålla en prognos för helåret. 

Kommunens tredje prognos presenteras för kommunfullmäktige i november. Den 
kommer så nära den föregående att intresset för innehållet och framtagandet inte 
blir prioriterat på rätt sätt. 

Med en ny tidsplan bedöms delårsbokslut per sista augusti vara ett bättre 
alternativ. Tidsplanen bedöms innebära att fullmäktige kan få delårsbokslut och 
helårsprognos till mötet i oktober. 

Arbetsutskottet beslutade den 26 februari 2019, § 53, att ge ekonomichefen i 
uppdrag att ta fram förslag till förändring av uppföljningsmodellen. Redovisning  
av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 23 april 2019. 
 
Beslutsunderlag 

• Styr- och ledningssystem för Melleruds kommun. 
• Arbetsutskottets beslut 2019-02-26, § 53. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att 

1. ändra datum för delårsbokslut till sista augusti samt ta bort den tredje 
prognosen. 

2. förändring görs innevarande år. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 78    
 
Personalfrågor  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

HR-chefen informerar om aktuella personalfrågor: 

• Aktuella rekryteringar 
Ekonomiadministratör - SBF 
Informations- och säkerhetssamordnare – KS 
Tillväxtchef – KS  
Kommunikation- och säkerhetschef – Nytillsatt sedan 25 mars. 
Kommunikatör - KS 
Ekonom/ekonomiassistent - KS 
HR-konsult – KS 
Enhetschef IFO – Soc 
2 biståndshandläggare + 1 socialsekreterare som ersätter konsult inom 
försörjningsstöd - Soc 
Chef för korttids och rehab – Soc (Rekrytering har pågått länge utan resultat.  
Nu har man släppt på kravet om legitimation och förhoppning finns att detta  
ska underlätta rekrytering.)  
Lärare, kurator - KUN 
Lönekraven höga, många tjänster är svårrekryterade. 

• Rekryteringsläget sommaren 
Vård och omsorg har ställt samman en sommargrupp av enhetschefer som 
jobbar med semesterrekryteringen. Den 2 april kommer man hålla en 
gruppintervju med sökande till dessa tjänster. Stöd och service har fått in  
20-talet sökande hittills. Många höjer sin sysselsättningsgrad för att arbeta 
heltid under sommaren.  

• Anställning av barnskötare 
Barnskötarutbildning finns i kommunen. Arbetsgivaren ställer dock högre krav 
vid anställning och söker förskollärare. Dessa blir anställda som outbildade 
förskollärare och ges inte tillsvidareanställning. Något som på sikt kan riskera 
driva potentiell arbetskraft att lämna kommunen.  

• Besparingskrav personalkostnader 
Besparingskrav ligger för i år på KUN. Betyder bl.a. översyn av tjänster. I första 
hand avslut av visstidsanställningar som inte förlängs.   

• Avtalsförslag för ersättningar vid katastrofer 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) håller på att ta fram ett avtalsförslag 
som rör ersättningar i samband med katastrofer bl.a. Något som härrör från 
förra sommarens torka och medföljande bränder.  
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• Årsarbetstidsavtalet Socialförvaltningen  
Dialog pågår med Kommunal och vi har förhoppning om att nu kunna vara ett 
steg närmare ett gemensamt avtal i frågan.  

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 79    
 
Samhällsbyggnadsfrågor  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadschefen redogör för aktuella samhällsbyggnads- och planfrågor: 

• Utvecklingsförslag Arbetsmarknadsenheten 
Samhällsbyggnadschefen och enhetschefen för arbetsmarknadsenheten  
(AME) informerar från studiebesök hos Alelyckan. Förslag att flytta servicelaget  
från samhällsbyggnadsförvaltningen till arbetsmarknadsenheten. Syftet är  
att utveckla AME, ge fler tillgång till arbetsuppgifter för bli ”jobbredo” och  
samla personerna i en egen lokal m.m. 

• Kvarteret Ugglan - information kring rivningen 
Samhällsbyggnadschefen, fastighetschefen och projektingenjören informerar  
om processen kring rivning/nedmontering av hyresfastigheterna i kvarteret 
Ugglan. Det finns inget som hindrar kommunen för att sälja marken till 
exploatörer enligt de förutsättningar som finns. 

• Förskolelösning - Hur går vi vidare? 
Kommunchefen informerar om uppdrag från kommunstyrelsens ordförande  
att lösa förskolesituationen för att minska kön. Det innebär att öppna nya  
lokaler och rekrytera personal. Förskolan på Blåklinten bör aktiveras. Olika 
förslag bör fortsätta att utredas och underlag tas fram för beslut. 

• Sunnanå hamn 2019 
Fastighetschefen informerar om överenskommelse med entreprenör som ska  
arrendera café i Stenmagasinet. Arbetet med att ordna ställplatser för husbilar 
pågår. Veteranbilsföreningen har fått förslag på ny lokalisering i Sunnanå hamn. 
Problem med skadegörelser på bl.a. grillplatsen m.m. 

• Stök på och bevakning Resecentrum 
Fastighetschefen informerar om stora problem med ungdomsgäng som 
uppehåller sig i väntsalen och förstör inredningen och skrämmer resenärer 
från att använda lokalen. Securitas har inte personal som kan rycka ut. 
Socialförvaltning, skolan, vuxenutbildningen och polisen kommer att träffas  
för att diskutera problemen. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 80 Dnr KS 2019/157.056 
 
Projekt Snickaregatan VA, startbesked  
 
Arbetsutskottets beslut 

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

Kommunen har för avsikt att bredda Snickaregatan och en delsträcka av 
vattenledningen är av gjutjärn och bör bytas för att förhindra eventuella framtida 
vattenläckor. VA-ledningarna går på en delsträcka inte i allmän platsmark utan på 
privat mark som kan säljas vilket hindrar byggrätten på fastigheterna. Servis-
ledningar saknas till alla nya fastigheter. Dagvattensystemet är inte dimensionerat 
för ökad bebyggelse och behöver förstärkas. 

Projektet kommer att drivas i egen regi i samverkan mellan VA-enheten och Gatu-
enheten. Konsulter kommer att anlitas för projektering och undersökningar. Vid 
markarbeten kommer underentreprenörer att hyras in. 

Finansiering av kapital- och driftkostnader sker genom VA-taxan och framtida  
VA-anslutningsavgifter. 

Projektet beräknas pågå från den 1 mars till den 31 december 2019. 
 
Beslutsunderlag 

• Projektbeskrivning med kostnadskalkyl. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

Beslutet skickas till  

Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschef VA 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 81 Dnr KS 2019/143.052 
 
Projekt Asfalt och belysning gata särskilt boende Ängenäs, 
startbesked  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta 
projektet Asfalt och belysning gata särskilt boende Ängenäs och lämna en 
slutredovisning när projektet är slutfört. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Ett nytt särskilt boende håller på att växa fram vid Ängenäs. Efter att gatan har 
byggts behöver det asfalteras. Gatljus behöver också anläggas för att skapa en bra 
trafikmiljö samt ökad trygghetskänsla.  

Arbete kommer att genomföras i samarbete med av kommunen kontrakterade 
entreprenörer. 

Finansiering av kapital- och driftkostnader sker genom att en utökad budgetram för 
kapitalkostnader begärs från år 2020 med 22 tkr och från år 2021 med 11 tkr. 

Projektet beräknas pågå från den 1 april 2019 till den 31 december 2020. 
 
Beslutsunderlag 

• Projektbeskrivning med kostnadskalkyl. 
  
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i 
uppdrag att starta projektet Asfalt och belysning gata särskilt boende Ängenäs och 
lämna en slutredovisning när projektet är slutfört. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

Beslutet skickas till  

Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschef gata/park 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 82 Dnr KS 2019/144.052 
 
Projekt Ängenäs förlängning av lokalgata och parkering, 
startbesked  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta 
projektet Ängenäs förlängning av lokalgata och parkering och lämna en 
slutredovisning när projektet är slutfört. 
 
Sammanfattning av ärendet 

När det nya särskilda boendet på Ängenäs byggs så behöver en anslutande väg 
fram till tomten för boendet anläggas. Gatan blir en förlängning på Vintergatan.  
I direkt anslutning till samma gata anläggs en allmän parkering för besökande till 
området.  

Projektet bedrivs i egen regi med hjälp av kommunens kontrakterade 
entreprenörer.  

Finansiering av kapital- och driftkostnader sker genom att en utökad budgetram  
för kapitalkostnader begärs från år 2020 med 57 tkr. 

Projektet beräknas pågå från den 1 april till den 31 december 2019. 
 
Beslutsunderlag 

• Projektbeskrivning med kostnadskalkyl. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i 
uppdrag att starta projektet Ängenäs förlängning av lokalgata och parkering och 
lämna en slutredovisning när projektet är slutfört. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

Beslutet skickas till  

Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschef gata/park 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 83 Dnr KS 2019/142.052 
 
Projekt Ängenäs busshållplats, startbesked  
 
Arbetsutskottets beslut 

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

Byggnationerna som har pågått och pågår vid Ängenäs såsom det särskilda 
boendet, villor och lägenheter innebär att tillströmningen av människor kommer  
att öka markant i området. För att öka tillgängligheten till och från området har 
kommunen för avsikt att nyanlägga en busshållplats på Ängenäsgatan. Vi har och 
blivit beviljad bidrag från Västtrafik för byggnationen. 

Projektet kommer att genomföras i egen regi och i samarbete med kommunens 
kontrakterade entreprenörer.  

Finansiering av kapital- och driftkostnader sker genom att en utökad budgetram  
för kapitalkostnader begärs från år 2020 med 12 tkr. 

Projektet beräknas pågå från den 1 april till den 31 december 2019. 
 
Beslutsunderlag 

• Projektbeskrivning med kostnadskalkyl. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

Beslutet skickas till  

Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschef gata/park 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 84 Dnr KS 2019/141.052 
 
Projekt GC-vägar Ängenäs gamla tomten-2178, startbesked  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta 
projektet GC-vägar Ängenäs gamla tomten-2178 och lämna en slutredovisning  
när projektet är slutfört. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Det nya särskilda boendet vid Ängenäs byggs nu där den tidigare GC-vägen varit 
belägen. För att bibehålla GC-vägen behöver ny sträckning skapas söder om 
boendet. Denna gång och cykelväg är flitigt använd som bl.a. motionsslinga och har 
en stor betydelse för medborgare och besökanden till vår kommun. Bibehållande av 
denna GC-väg kommer innebära att de som besöker, jobbar, eller motionerar har 
fortsatt tillgång till denna.  

Projektet kommer att genomföras i egen regi och i samarbete med kommunens 
kontrakterade entreprenörer.  

Finansiering av kapital- och driftkostnader sker genom att en utökad budgetram för 
kapitalkostnader begärs från år 2020 med 37 tkr och från år 2021 med 10 tkr. 

Projektet beräknas pågå från den 1 april 2019 till den 31 december 2020. 
 
Beslutsunderlag 

• Projektbeskrivning med kostnadskalkyl. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i 
uppdrag att starta projektet GC-vägar Ängenäs gamla tomten-2178 och lämna en 
slutredovisning när projektet är slutfört. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

Beslutet skickas till  

Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschef gata/park 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 85 Dnr KS 2019/140.052 
 
Projekt Utbyggnad Sapphult, startbesked  
 
Arbetsutskottets beslut 

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

Ett nytt exploateringsområde för olika typer av verksamheter håller på att  
skapas på Sapphult. Melleruds kommun behöver med anledning av detta skapa 
infrastruktur för tillgänglighet av dessa tomter i form av bl.a. gator och gatu-
belysning.   

Projektet kommer att genomföras i egen regi och i samarbete med kommunens 
kontrakterade entreprenörer.  

Finansiering av kapital- och driftkostnader sker genom att en utökad budgetram för 
kapitalkostnader begärs från år 2020 med 84 tkr, från år 2021 med 50 tkr och från 
år 2022 med 33 tkr. 

Projektet beräknas pågå från den 1 april 2019 till den 31 december 2021. 
 
Beslutsunderlag 

• Projektbeskrivning med kostnadskalkyl. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

Beslutet skickas till  

Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschef gata/park 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 86 Dnr KS 2019/139.056 
 
Projekt Snickargatan breddning, startbesked  
 
Arbetsutskottets beslut 

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

Tomter har sålts vid Snickargatan och för att skapa rätt förutsättningar för köparna 
att bedriva sina tänkta verksamheter behöver kommunen skapa en bredare gata 
med dubbelriktad trafik. Idag finns på platsen en enkelriktad gata endast för 
busstrafik med hållplats för skolelever. Med tanke på det nya köpcentrumet 
kommer även denna busshållplats att behöva flyttas till annan plats. Detta 
finansieras av annat projekt.  

Arbeten kommer att genomföras i egen regi och i samarbete med av kommunens 
kontrakterade entreprenörer. Arbeten kommer att samordnas med VA då de 
behöver förnya sina ledningar i området. 

Finansiering av kapital- och driftkostnader sker genom att en utökad budgetram  
för kapitalkostnader begärs från år 2020 med 74 tkr. 

Projektet beräknas pågå från den 1 april till den 31 december 2019. 
 
Beslutsunderlag 

• Projektbeskrivning med kostnadskalkyl. 
  
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

Beslutet skickas till  

Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschef gata/park 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 87 Dnr KS 2019/138.056 
 
Projekt Tillgänglighetsanpassningar Gata-Park 2019, 
startbesked  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta 
projektet Tillgänglighetsanpassningar Gata-Park 2019 och lämna en slutredovisning 
när projektet är slutfört. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Projektet genomförs för att öka tillgängligheten för funktionshindrade personer 
inom kommunens offentliga rum. Exempel på detta kan vara nya/förbättrade 
handikapparkeringar, anpassning av gatumiljöer såsom borttagning av kantstenar 
och andra typer av hinder m.m.  

Finansiering av kapital- och driftkostnader sker genom att en utökad ram begärs 
från och med år 2020 med 15 tkr. 

Projektet kommer att genomföras i egen regi och i samarbete med kommunens 
kontrakterade entreprenörer.  

Projektet beräknas pågå från den 1 april till den 31 december 2019. 
 
Beslutsunderlag 

• Projektbeskrivning med kostnadskalkyl. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i 
uppdrag att starta projektet Tillgänglighetsanpassningar Gata-Park 2019 och lämna 
en slutredovisning när projektet är slutfört. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

Beslutet skickas till  

Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschef gata/park 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 88 Dnr KS 2019/137.056 
 
Projekt Utbyte Gatubelysning, startbesked  
 
Arbetsutskottets beslut 

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

Gatubelysningen i kommunen är av varierande kvalitet och behöver genomgå en 
restaurering vad gäller kablar, stolpar, armaturer. Enheten gata/park håller som 
bäst på att utarbeta en belysningspolicy och när denna är antagen kommer vi att 
kunna fastställt var och hur kommunens belysning ska se ut. Det kan vara 
nyanläggning av belysning eller rivning av delar som är allt för dåligt att återskapa  
i sitt nuvarande skick. Den oskyddade trafikanten ska vara i centrum.   

Arbeten kommer att genomföras i egen regi och i samarbete med kommunens 
belysningsentreprenör. 

Finansiering av kapital- och driftkostnader sker inom befintlig driftsbudget. 

Projektet beräknas pågå från den 1 april till den 31 december 2019. 
 
Beslutsunderlag 

• Projektbeskrivning med kostnadskalkyl. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

Beslutet skickas till  

Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschef gata/park 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 89 Dnr KS 2019/136.054 
 
Projekt Uppdatering lekplatser, startbesked  
 
Arbetsutskottets beslut 

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

Kommunen behöver fortsätta arbetet med att höja standarden på kommunens 
allmänna lekplatser vad gäller säkerhet och trivsel. 

Projektet kommer att i största möjliga mån genomföras med egen personal med 
hjälp av kommunen kontrakterade leverantörer.  

Finansiering av kapital- och driftkostnader sker inom befintlig budget. 

Projektet beräknas pågå från den 1 april till den 31 december 2019. 
 
Beslutsunderlag 

• Projektbeskrivning med kostnadskalkyl. 
  
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

Beslutet skickas till  

Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschef gata/park 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 90 Dnr KS 2019/130.214 
 
Ny detaljplan för Resecentrum m.m. i Melleruds tätort  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet till byggnadsnämnden för att, 
i samråd med kommunstyrelseförvaltningen, ta fram en tidplan, djupare analys och 
avgränsning av planområdet.  
 
Sammanfattning av ärendet  

Idag tillåts endast vårdverksamhet på fastigheten där Bergs boende är beläget och 
endast järnvägsändamål vid stationshuset och stinsen och där brandstationen är 
byggd medges endast användningen småindustri.  

Den nya detaljplanen syfte är att anpassa användningen till de verksamheter som 
finns inom området idag samt att utreda andra användningstyper som kan vara 
lämpliga i området. Fråga om ytterligare parkeringsutrymme för att öka 
möjligheten att resa kollektivt ska också utredas. Samtidigt ska de byggnader inom 
området som har ett högt kulturhistoriskt värde skyddas.  

För att kunna upprätta en ny detaljplan behövs en trafikbullerutredning, riskanalys 
– farligt gods, geoteknisk undersökning och eventuellt en hastighetsgräns-
bestämning. Det är mycket svårt att uppskatta en kostnad för dessa utredningar 
men om området jämför med andra nyligen gjorda detaljplaner så uppskattar  
plan- och byggenheten att dessa utredningar går att få till stånd för cirka 350 tkr.  

Till det läggs den administrativa kostanden kommunen lägger ned i de olika 
delprocesserna och den bedömer plan- och byggenheten till cirka 50 tkr.  

Vidare kan det komma att krävas utredningar gällande markföroreningar och 
dagvattenhanteringen. Kostanden för dessa uppskattas till cirka 150–200 tkr  

Sammantagen uppskattar plan- och byggenheten att kostanden för att ta fram en 
ny detaljplan för detta området blir cirka 550–600 tkr.  

Detta är en mycket grov uppskattning då det på förhand är svårt att bedöma var 
respektive utredning kommer att innebära i tid och arbete.  

Sett till planens omfattning bedömer Byggnadsnämnden att detaljplanen ska tas 
fram genom ett så kallat standardförfarande samt att detaljplanen ska antas av 
Kommunfullmäktig.  

Byggnadsnämnden beslutade den 27 februari 2019, § 16, att begära hos 
Kommunstyrelsen om att få uppdraget att upprätta en ny detaljplan för området 
kring Bergs sjukhem, järnvägsstationen, ned till Brandstationen i Mellerud samt del 
av fastigheten Holm 1:65 med möjlighet att dra om befintlig bussgata mellan 
resecentrum och Holmsgatan längs järnvägen.  

 
Beslutsunderlag  

• Start-PM, 2019-02-20.  
• Byggnadsnämndens beslut 2019-02-27, § 16. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet till 
byggnadsnämnden för att, i samråd med kommunstyrelseförvaltningen, ta fram en 
tidplan, djupare analys och avgränsning av planområdet.  
 
Beslutsgång 

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

Byggnadsnämnden 
Kommunchefen 
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§ 91  
 
Studiebesök på kommunförrådet  
 
Sammanfattning av ärendet 

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen besöker kommunförrådet och 
fjärrvärmecentralen och får information om verksamheten av respektive 
enhetschef. 
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§ 92 Dnr KS 2019/161.261 
 
Nyttjanderättsavtal gällande del av Bråna Sjöskog vid  
Vita Sannar, uppdrag att teckna 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att teckna nyttjande-
rättsavtal på del av Bråna 4:1 för minigolf, camping och tennis.  

Sammanfattning av ärendet 
Ett avtal har funnits mellan förra fastighetsägaren för Bråna 4:1 och Melleruds 
kommun gällande del av Bråna 4:1 vid Vita Sannar för att kunna använda marken 
för minigolf och camping. Avtalet sades upp av förra fastighetsägaren och upphörde 
gälla den 1 januari 2019. I anslutningen till campingen finns även en tennisbana 
som tillhör Bråna 4:1. Campingen har använt tennisbanan men det har inte funnits 
avtal kring denna 

Mellerud kommun har förvärvat Bråna 4:1 och bör därmed teckna avtal med 
arrendator på Vita Sannar för att kunna nyttja marken för camping, tennis och 
minigolf. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 18 maj 2017 om uppdrag för ny 
detaljplan för Vita Sannar. Den nu gällande detaljplanen stödjer inte de ändringar 
och den framtida utveckling som verksamheten vill göra. Verksamheten vill även få 
möjligheten att i framtiden kunna utöka campingområdet söderut där marken idag 
är planlagt som Natur. Detaljplanen berör även bostäder i området. 

Genom kommunens förvärv av fastigheten behövs ett nytt omtag göras dels genom 
överenskommelse om hur campingen ska i framtiden utvecklas.  

Finansieringen av detaljplanearbete behöver även lösas. 

Beslutsunderlag 
• Kontrakt 2016-01-01 till 2018-12-31 
• Förvärv av del av fastigheten Bråna 4:1 (Bråna Sjöskog) i Melleruds kommun 
• Uppsägning av arrendeavtal för del av Bråna 4:1 (i Vita Sannar)  
• Uppdrag detaljplan Vita Sannar 
  
Förslag till beslut på sammanträdet 
Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att ge kommunchefen i uppdrag 
att teckna nyttjanderättsavtal på del av Bråna 4:1 för minigolf, camping och tennis.  
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

Beslutet skickas till  

Kommunchefen 
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§ 93 Dnr KS 2019/128.003 
 
Reglemente för kommunalt partistöd i Melleruds kommun 
mandatperioden 2019-2022  

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer Reglemente för kommunalt partistöd i Melleruds 
kommun, mandatperiod 2019-2022 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Nuvarande reglemente för kommunalt partistöd har gått ut och ett nytt reglemente 
måste införas. 

En ny kommunallag (2017:725) har trätt i kraft sedan det gamla reglementet för 
kommunalt partistöd implementerades. Det har dock inte skett några förändringar 
vad gäller partistödet.  

Utredningen har tagit fram ett förslag på Reglemente för kommunalt partistöd i 
Melleruds kommun, mandatperiod 2019-2022.       
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till Reglemente för kommunalt partistöd i Melleruds kommun, 
mandatperiod 2019-2022. 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige fastställer Reglemente för 
kommunalt partistöd i Melleruds kommun, mandatperiod 2019-2022 enligt 
föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 94 
 
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: 
 

Dnr/Inkom Motion Avsändare Status 
KS 2017/142 
2017-03-13 

Motion om det rörliga 
friluftslivet  

Roland Björndahl 
(M)  

KF 27/3 

KS 2017/464  
2017-08-15 
 
 
 
 
 

Motion om att det ska bli 
avgiftsfritt att lämna sopor 
för privatpersoner vid 
Hunnebyns återvinnings-
central samt att öppet-
tiderna ses över för ökad 
tillgänglighet  

Anette Levin  
(L)  
 
 
 
 
 

Utreds av  
samhälls- 
byggnads- 
förvaltningen 

 KS 2017/465  
2017-08-15 
 

Motion om att uppföra en  
fast scen vid parken P D 
Lundgrensgatan/ 
Bergsgatan  

Anette Levin  
(L) 
 
 

Utreds av  
kommun-
styrelse-
förvaltningen 

KS 2017/733 
2017-12-20 
 
 
 

Motion om att ingen 
enhetschef inom Melleruds 
kommun ska ha ansvar för 
fler än 25 medarbetare 
  

Roland Björndahl 
(M) 
 
 
 

Utreds av  
kommunchefen 

KS 2018/47 
2018-01-25 
 
 

Motion om att bygga ut 
Sparbanksalongen på 
Kulturbruket på Dal 
  

Daniel Jensen 
(KD) 
 
 

Utreds av  
kommun-
styrelse-
förvaltningen 

KS 2018/125 
2018-02-20 
  

Motion om plan för 
utvecklingen av lek-  
och aktivitetsplatser 
  

Daniel Jensen 
(KD) 
 
 

Utreds av  
samhälls- 
byggnads- 
förvaltningen 
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Dnr/Inkom Motion Avsändare Status 
KS 2018/341 
2018-05-15 
 
 

Motion om extra kärl för 
trädgårds-avfall under 
sommarmånaderna  

Roland 
Björndahl (M) 
 
 

Utreds av  
samhälls- 
byggnads- 
förvaltningen 

KS 2018/348 
2018-05-18  
 
 
 

Motion om att öka säker-
heten för tågresenärer på 
stationsområdet i Mellerud 
   

Tony Johansson 
(MP) 
 
 
 

Utreds av  
kommun-
styrelse-
förvaltningen 

KS 2018/383 
2018-06-07 
 
 

Motion om motionsslinga 
med hinderbana i 
Sunnanåskogen  
 

Roland 
Björndahl (M) 
 
 

Utreds av  
samhälls- 
byggnads- 
förvaltningen 

KS 2018/519 
2018-08-27 
 
 
 
 

Motion om att utreda 
möjligheterna att inrätta/ 
bygga ett säkert och 
tryggt sätt att ta sig över 
E45 och Rv 166 
  

Jörgen Eriksson 
(KIM) 
 
 
 
  

Utreds av  
samhälls- 
byggnads- 
förvaltningen 

KS 2019/109 
2019-02-26 
 
 
 

Motion om en långsiktig 
lösning på förskolan 
 
 
 

Michael 
Melby(S) 
Marianne Sand 
Wallin (S) 
 

Utreds av 
kommunchef
en och 
kultur- och 
utbildnings-
chefen 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och 
beslutar att beredningen ska fortsätta. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 95  
 
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: 
 

Dnr/Inkom Medborgarförslag Avsändare Status 

KS 2017/327 
2017-06-08 

Medborgarförslag om 
lekplats i Dals Rostocks 
tätort tillgängligt för 
allmänheten dagtid 

Paula Jacobsson 
Dals Rostock 

Utreds av  
samhälls- 
byggnads- 
förvaltningen 

KS 2017/636 
2017-11-10 

Medborgarförslag om att 
en cykelbana byggs från 
Mellerud till Håverud   

Ulf Claesson 
Åsensbruk 

Utreds av  
samhälls- 
byggnads- 
förvaltningen 

KS 2018/154 
2018-03-07 

Medborgarförslag om att 
vårdnadsutredningar, 
gällande att statistik över 
utredningarnas förslag 
ska tas fram och 
publiceras  

Merja Voimäki 
Mellerud  

Överlämnad 
till social-
nämnden 

KS 2018/170 
2018-03-09 

Medborgarförslag om 
hundrastgård i Mellerud  
 
 

Maria Ihrén 
Håverud 
  

Utreds av  
samhälls- 
byggnads- 
förvaltningen 

KS 2018/213 
2018-03-27 
   

Medborgarförslag om en 
större hundrastgård i 
Mellerud  
  

Carina Bengtsson, 
Mellerud 
 
  

Utreds av  
samhälls- 
byggnads- 
förvaltningen 
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Dnr/Inkom Medborgarförslag Avsändare Status 

KS 2018/218 
2018-03-28 
   

Medborgarförslag om att 
Melleruds kommun gör 
den öppna verksamheten 
inom socialpsykiatrin 
tillgänglig även på helger  

Lennart Tysse, 
Mellerud  
 
  

Överlämnad 
till social-
nämnden 

KS 2018/342 
2018-05-15 
 
 
  

Medborgarförslag om 
skyltar på de mest 
cykeltrafikerade vägarna 
för att påminna bilister 
att de behöver visa mer 
hänsyn för de oskyddade 
cyklisterna  

Jesper 
Andersson, 
Mellerud 
 
  

Utreds av  
samhälls- 
byggnads- 
förvaltningen 

KS 2018/355 
2018-05-24 
   

Medborgarförslag om 
papperskorg vid 
konstgräsplanen   

Lennart Norén, 
Mellerud  
 
  

Utreds av  
samhälls- 
byggnads- 
förvaltningen 

KS 2018/360 
2018-05-28 
 
 
 
   

Medborgarförslag om en 
vägsträckning för gång-
trafik mellan Violvägen 
och Kroppefjälls hotell 
och vandrarhem och 
Kroppefjälls barnstuga i 
Dals Rostock   

Dan Pettersson, 
Dals Rostock 
 
 
 
 
 
  

Utreds av  
samhälls- 
byggnads- 
förvaltningen 

KS 2018/495 
2018-08-14 
   

Medborgarförslag om 
farthinder på P D 
Lundgrensgatan i 
Mellerud  

Inger Claesson, 
Mellerud  
  

Utreds av  
samhälls- 
byggnads- 
förvaltningen 

KS 2018/569 
2018-09-25 
  

Medborgarförslag om 
hastighetsbegränsning i 
Åsensbruk  

Valentina Berisha, 
Åsensbruk  
 

Utreds av  
samhälls- 
byggnads- 
förvaltningen 

KS 2018/586 
2018-10-02 
 
 
  

Medborgarförslag om att 
celebrera tidigare 
fullmäktigen genom 
namn, årtal, foto etc. i 
plenisalen i Tingshuset  

Karl-Axel 
Nordström,  
Mellerud 
 
 

Utreds av  
kommun-
styrelseför-
valtningen 

KS 2018/677 
2018-11-12  
 
 

Medborgarförslag om 
utökade öppettider på 
Hunnebyns återvinnings-
central  

Carina Blad-
Eriksson, 
Mellerud 
 

Utreds av  
samhälls- 
byggnads- 
förvaltningen 

KS 2018/750 
2018-12-18 
 
  

Medborgarförslag om 
seniorkort i hela regionen 
för pensionärer över 65 
år  

Claes Sandström, 
Mellerud  
 
 

Utreds av  
kommun-
styrelseför-
valtningen 
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Dnr/Inkom Medborgarförslag Avsändare Status 
KS 2019/67  
2019-02-14 
 
 
 
 

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

Ingvar Lisius, 
Mellerud 
 
 
 
 

Utreds av  
samhälls- 
byggnads- 
förvaltningen 
 

 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 96 Dnr KS 2018/290.409 
 
Överklagan av Förvaltningsrättens dom angående 
undersökningstillstånd till Odin Metals Ltd för området 
Dingelvik nr 100 
 
Arbetsutskottets beslut  

Arbetsutskottet beslutar att uppdra till kommunstyrelsens ordförande  
och kommunchefen att överklaga Förvaltningsrättens dom angående 
undersökningstillstånd till Odin Metals Ltd för området Dingelvik nr 100  
vidare till nästa instans.  
 
Reservationer  

Ulf Rexefjord (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Melleruds kommuns överklagande om beslut om provborrning, som gjorts 
gemensamt med övriga berörda Dalslandskommuner, har avslagits och nu  
behöver det avgöras hur kommunen ställer sig till eventuell fortsatta  
överklaganden.  
 
Beslutsunderlag  

• Dom från förvaltningsrätten i Luleå den 1 mars 2019. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att uppdra till kommunstyrelsens 
ordförande och kommunchefen att överklaga Förvaltningsrättens dom angående 
undersökningstillstånd till Odin Metals Ltd för området Dingelvik nr 100 vidare till 
nästa instans. 

Ulf Rexefjord (SD): Arbetsutskottet beslutar att avstå från att överklaga 
Förvaltningsrättens dom angående undersökningstillstånd till Odin Metals Ltd  
för området Dingelvik nr 100 vidare till nästa instans. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslagen och finner att arbetsutskottet bifaller Morgan E 
Anderssons förslag. 
 
Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsens ordförande  
Kommunchefen 
Kammarrätten i Sundsvall 
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§ 97    
 
Rapporter 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamöter och kommunchefen rapporterar  
från sammanträden m.m: 

• Frukostmöte med näringslivet 
Ordföranden och kommunchefen rapporterar från frukostmöte med 
representanter för näringslivet i Mellerud den 26 mars 2019.  

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 98 Dnr KS 2018/160.060 
 
Utvärdering av intern kontroll 2018 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att 

1. godkänna redovisningen. 

2. nämnder och styrelsen bör ta hänsyn till utvärderingens slutsatser  
i det fortsatta arbetet med intern kontroll. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt reglemente för intern kontroll ska kommunstyrelsen med utgångspunkt från 
nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system för 
intern kontroll och i de fall förbättringar behövs föranstalta om sådana. Styrelsen 
ska även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de kommunala 
företagen och kommunalförbunden. 

Slutsatsen är att nämnder och förvaltning gjort ett betydande arbete med intern 
kontroll 2018. I rapporten lämnas följande förslag till utveckling: 

• Respekten för angivna tidsramar och rapporteringstillfällen bör utvecklas. Datum 
bör tas fram som stöd i arbetet. 

• Intern kontroll bör ses som en del i ordinarie arbetet samt som en del av 
styrning och ledning av kommunens verksamhet. Det är angeläget att arbetet 
med planering och uppföljning planeras i god tid. 

• Nämnderna ska ”med rimlig grad av säkerhet” se till att det finns en fungerande 
intern kontroll. Ett tips kan vara göra rimliga avvägningar i förhållande till 
omfattningen av den interna kontrollen. Detta medges inom ramen för befintliga 
styrdokument. 

• Kommunstyrelsen bör fortsätta följa upp arbetet med och i vissa fall särskilt 
verka för vidare utveckling av bolagens och förbundens arbete med intern 
kontroll. De förtroendevalda har motsvarande ansvar för intern kontroll i dessa 
verksamheter och bör göras mer delaktiga i den mån de inte redan är det. 

• Fortsätt arbetet med att implementera reglementet och strategin genom att ta 
fram omvärldsanalysen och avvikelseplanen samt att stödja presidierna och 
förvaltningens ambassadörer i arbetet. 

• Under 2017-2018 genomfördes utbildningar och information om intern kontroll. 
Dessa bör vid behov genomföras igen med anledning av den nya 
mandatperioden.  
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Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse. 
• Utvärdering 
• Reglemente för intern kontroll, KF § 140, 2017-11-17. 
• Strategi för praktiskt arbete med intern kontroll i Melleruds kommun, KF § 140, 

2017-11-17. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C):  

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. godkänna redovisningen. 

2. nämnder och styrelsen bör ta hänsyn till utvärderingens slutsatser  
i det fortsatta arbetet med intern kontroll. 

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 99 Dnr KS 2018/160 
 
Uppföljning av intern kontroll inom bolag och förbund 2018 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 

1. snarast kalla representant/representanter för Dalslands Turist AB till ett 
sammanträde med kommunstyrelsen för redovisning av bolagets arbete  
med intern kontroll. 

2. Melleruds kommun bör verka för ett system där ägarkommunerna ges en årlig 
uppföljning av arbetet med intern kontroll i samband med årsredovisningen. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen ska informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de 
kommunala företagen och kommunalförbunden enligt 11 § i Reglemente för intern 
kontroll, KF § 140, 2017-11-17. 

Av denna anledning beslutade kommunstyrelsen den 7 november att skicka ett 
brev till de kommunala företagen och kommunalförbunden med en begäran om 
redovisning av deras arbete med intern kontroll. Dalslands Turism AB har inte 
besvarat begäran. Melleruds bostäder AB, Fyrbodals kommunalförbund, Dalslands 
miljö- och energiförbund och Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund har inkommit 
med redovisningar och kommenteras i bifogad uppföljning. 

Av redovisningarna framgår dels att verksamheterna själva identifierat ett behov av 
och planerar utveckling av den interna kontrollen. Dels att utvecklingen av arbetet 
med intern kontroll även gett positiva effekter på verksamheten. Exempelvis 
redovisar NÄRF att deras utveckling av den interna kontrollen senaste åren medfört 
att måluppfyllelsen ökat. 

Syftet med uppföljningen är inte att bedöma om den interna kontrollen är 
tillräcklig. Syftet är att kommunstyrelsen ska informera sig om arbetet. Mot 
bakgrund av redovisningarna ges följande rekommendationer i det fortsatta arbetet 
med intern kontroll: 

• Kommunstyrelsen rekommenderas att följa upp varför DTAB inte svarat på 
begäran samt be att de återkommer med en redovisning på frågorna.  
DTAB bör kallas till kommunstyrelsen för att avge en redovisning. 

• Kommunstyrelsen rekommenderas att också följa upp arbetet med intern 
kontroll inom Mellbo. En rapportering bör begäras under 2019 för att följa upp 
att arbetet utvecklas enligt vad som anges i denna redovisning. 

• Det är viktigt att rollerna som de förtroendevalda respektive tjänstepersonerna 
har inom arbetet med intern kontroll är tydligt beskrivna, där de förtroendevalda 
bär ansvaret för att det finns en tillräcklig intern kontroll och att verksamheten 
bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.  
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• Melleruds kommun bör poängtera för Fyrbodals kommunalförbund att de 
förtroendevalda behöver ta ansvar för den interna kontrollen, bland annat 
genom att delta i arbetet med att ta fram och följa upp arbetet med den interna 
kontrollplanen. 

• Melleruds kommun bör verka för att de förtroendevalda inom bolagen och 
förbunden tar sitt ansvar och är delaktiga i framtagandet av beslut om samt 
uppföljning av den interna kontrollen. Melleruds kommun bör dela med sig av 
sina erfarenheter från att arbetet med intern kontroll om förbunden och bolagen 
önskar. 

• Intern kontroll bör betraktas som en del i styrningen och ledningen av bolagen 
och förbunden. 

• Melleruds kommun bör verka för ett system där ägarkommunerna ges en årlig 
uppföljning av arbetet med intern kontroll, gärna i samband med ordinarie 
processer så som redovisning av delårsbokslut och årsredovisningen. 

 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse. 
• Uppföljning 
• Reglemente för intern kontroll, KF § 140, 2017-11-17 
• Strategi för praktiskt arbete med intern kontroll i Melleruds kommun,  

KF § 140, 2017-11-17 
• Redovisning från NÄRF 
• Redovisning från DMEF 
• Redovisning från Fyrbodals kommunalförbund 
• Redovisning från Mellbo 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C):  

Kommunstyrelsen beslutar att 

1. snarast kalla representant/representanter för Dalslands Turist AB till ett 
sammanträde med kommunstyrelsen för redovisning av bolagets arbete  
med intern kontroll. 

2. Melleruds kommun bör verka för ett system där ägarkommunerna ges en årlig 
uppföljning av arbetet med intern kontroll i samband med årsredovisningen. 

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 100    
 
Näringslivsfrågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Näringslivsansvarig redogör för aktuella näringslivsfrågor: 

• Frukostmöte 
Näringslivsansvarig informerar om vilka frågor som togs upp vid frukostmötet 
med näringslivet den 26 mars 2019. 

• Evenemanget Dalsland bjuder på frukost  
Näringslivsansvarig informerar om evenemanget Dalsland bjuder på frukost 
den 6 maj 2019 i Håverud. 

• Förenkla Helt enkelt 
Näringslivsansvarig informerar om utbildningen Förenkla Helt enkelt den  
12 april 2019 på Kulturbruket. Kommunstyrelsen och byggnadsnämndens 
ledamöter samt presidierna i kultur- och utbildningsnämnden och socialnämnden 
ska kallas. Den 20 maj 2019 fortsätter projektet med utbildning av 
tjänstepersoner som sysslar med myndighetsutövning. Den 4 november 2019 
hålls ett avslutningsmöte. 

• Årets företagare i Melleruds kommun 
Näringslivsansvarig efterlyser jurymedlemmar. Förslag diskuteras. Avvakta 
beslut. 

• Årets ambassadör i Mellerud 
Näringslivsansvarig informerar om förslag på nytt pris – Årets ambassadör i 
Mellerud. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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