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§ 1 Dnr KS 2017/742.003 
 
Reglemente för kommunens aktivitetsansvar för ungdomar 
(KAA) 2018-2022 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa reglemente för kommunens 
aktivitetsansvar för ungdomar (KAA) 2018-2022 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Melleruds kommun har tagit fram riktlinjer för kommunens verksamheter i enlighet 
med 29 kap. 9 § Skollagen (2010:800) för att säkerställa efterlevnaden av det 
kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar (KAA). Riktlinjerna syftar till att 
säkerställa att Melleruds kommun har en tydlig organisation för KAA.  

Alla ungdomar som omfattas av KAA kontaktas och erbjuds stöd för att återuppta 
eller påbörja gymnasieutbildning eller annan yrkesinriktad utbildning genom ett 
samarbete mellan kommunens olika verksamheter och andra aktörer.  

Kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 20 december 2017, § 95, att 
godkänna förslag till nytt reglemente för kommunens aktivitetsansvar för ungdomar 
(KAA) 2018-2022 och överlämna förslaget till kommunfullmäktige för beslut.  
 
Beslutsunderlag  

• Förslag på nytt reglemente för kommunens aktivitetsansvar för ungdomar  
(KAA) 2018-2022. 

• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2017-12-20, § 95.   
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att fastställa reglemente  
för kommunens aktivitetsansvar för ungdomar (KAA) 2018-2022 enligt föreliggande 
förslag. 
 
Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Marianne Sand Wallin 
 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 2 Dnr KS 2017/522.007 
 
Revisionsrapporten Granskning av det kommunala 
aktivitetsansvaret 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Melleruds kommun har PwC 
granskat det kommunala aktivitetsansvaret i Melleruds kommun. 

Syftet med granskningen är att undersöka om kultur- och utbildningsnämnden har 
en ändamålsenlig verksamhet för det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar 
16-19 år som säkerställer att skollagens krav uppfylls. 

Utifrån våra erfarenheter i granskningen är vår sammanfattade bedömning och vårt 
svar på revisionsfrågan att kultur- och utbildningsnämnden delvis har en 
ändamålsenlig verksamhet avseende aktivitetsansvaret för ungdomar 16-19 år som 
säkerställer att skollagens krav uppfylls. 

Utifrån erfarenheterna i granskningen lämnas följande rekommendationer 

• Ansvaret för aktivitetsansvaret i kommunen måste tydliggöras och lämpligen 
skrivas in i kultur- och utbildningsnämndens reglemente. Nämnden bör tillse att 
lämplig information om aktivitetsansvaret kommuniceras på kommunens 
hemsida. 

• Nämnden behöver förtydliga styrningen inom aktivitetsansvaret och genomföra 
en analys av verksamheten för att identifiera behov som grund till en 
handlingsplan inkluderat eventuell resurstillsättning. Roller och ansvar mellan 
kulturfritidsförvaltningen och arbetsmarknadsenheten behöver förtydligas. 
Regelbunden uppföljning av aktivitetsansvaret över tid behöver införas. 
Utvärderingen behöver grundas i funktionella mått för att bedöma utfall och 
utveckling över tid. 

• Samverkan med individ- och familjeomsorgen bedömer vi är ett identifierat 
utvecklingsområde och bör vara en kompletterande källa till att kunna tillgodose 
de behov vi ser avseende stöd till de ungdomar som har ett påtagligt vård- och 
stödbehov. Vi bedömer även att samverkan med externa gymnasier behöver 
stärkas, för att så tidigt som möjligt identifiera elever som riskerar hamna inom 
kommunens aktivitetsansvar. Det är positivt att det skapas en intern 
samverkansgrupp kring ungdomar. Kultur- och utbildningsnämnden bör som 
helhet tillse att rutiner avseende samverkan kring aktivitetsansvaret tydliggörs 
och lämpligen dokumenteras. 

• Nämnden bör utreda i fall en investering i ett mer anpassat system för 
aktivitetsansvaret kan vara av värde för verksamheten. 

Revisorerna behandlade revisionsrapporten vid sitt sammanträde den 24 augusti 
2017 och beslutade att skicka rapporten till kultur- och utbildningsnämnden med 
begäran om svar över vidtagna åtgärder med anledning av granskningen senast 
den 30 oktober 2017.  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 20 december 2017, § 94, att 
godkänna förvaltningens förslag till svar till kommunens revisorer på 
revisionsrapporten. 

 
Beslutsunderlag 

• Missiv 
• Revisionsrapporten Granskning av det kommunala aktivitetsansvaret. 
• Lokala föreskrifter – metodbeskrivning för KAA. 
• Svar till kommunrevisionen 
• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2017-12-20, § 94 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Marianne Sand Wallin 
 
   
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 3 Dnr KS 2017/733.020 
 
Motion om att ingen enhetschef inom Melleruds kommun  
ska ha ansvar för fler än 25 medarbetare  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

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

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

 
Sammanfattning av ärendet 

Roland Björndahl (M), föreslår i en motion den 17 december 2017 att 
kommunfullmäktige beslutar att ingen enhetschef ska ha ansvar för fler  
än 25 medarbetare. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

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

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

 
Beslutsgång 

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

Kommunchefen 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 4 Dnr KS 2017/684.813 
 
Motion om att kommunen utesluter eller kraftigt begränsar 
läsk och sötsaker i det sortimentet som säljs vid kommunens 
anläggningar (Rådahallen, Dahlstiernska gymnasiet, Stinsen 
och Rådaskolan), utredningsuppdrag 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

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

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

 
Sammanfattning av ärendet 

Ulf Rexefjord (SD), föreslår i en motion den 28 november 2017 att kommun-
fullmäktige beslutar att professionen ges i uppdrag att reformera det utbud 
kommunen tillhandahåller i verksamheterna i akt och mening att utesluta eller 
kraftigt begränsa läsk och sötsaker i sortimentet och att professionen tar stöd i 
beredningsarbetet av Tony Elofsson (Rådahallens gym). 
 
Beslutsunderlag 

• Motion 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

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

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

 
Beslutsgång 

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

Kommunchefen 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 5 Dnr KS 2017/691.425 
 
Medborgarförslag om förbud av raketer och smällare, 
utredningsuppdrag  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge kommunchefen i uppdrag att utreda medborgarförslaget och lämna förslag 
till svar.  

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den  
6 mars 2018. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Annica Knudsen, Mellerud, föreslår i ett medborgarförslag den 4 december 2017  
att kommunen inför förbud mot raketer och smällare för alla djurs skull. 
 
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslaget 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge kommunchefen i uppdrag att utreda medborgarförslaget och lämna förslag  
till svar.  

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den  
6 mars 2018. 

 
Beslutsgång 

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

Kommunchefen 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 6 Dnr KS 2017/659.317 
 
Medborgarförslag att tända upp belysningen från Edsvägen  
till Håverud vid Akvedukten, utredningsuppdrag  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

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

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den  
23 januari 2018. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Johnny Persson, Håverud, föreslår i ett medborgarförslag den 19 november 2017 
att tända upp belysningen från Edsvägen till Håverud över Akvedukten. Skälet är 
att det är många som är ute och promenerar efter mörkrets inbrott. Dalslands 
största sevärdighet ska vara upplyst även vintertid. 
 
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

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

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den  
23 januari 2018. 

 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 7 Dnr KS 2017/646.026 
 
Medborgarförslag om att som Melleruds kommun startar 
"metoo" för att förhindra trakasserier, utredningsuppdrag  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge kommunchefen i uppdrag att utreda medborgarförslaget och lämna förslag  
till svar.  

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den  
3 april 2018. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Anders Ljungqvist, Dals Rostock, föreslår i ett medborgarförslag den 14 november 
2017 att Melleruds kommun startar ”metoo”. Det skulle innebära att kommunen 
som arbetsgivare tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting gör allt den 
kan för att förhindra trakasserier. Detta skulle kunna leda vidare till en ”metoo-
certifiering” av alla kommuner och landsting i Sverige. 
 
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge kommunchefen i uppdrag att utreda medborgarförslaget och lämna förslag  
till svar.  

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den  
3 april 2018. 

 
Beslutsgång 

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

Kommunchefen 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 8 Dnr KS 2017/707.310 
 
Svar på remiss angående förslag till föreskrifter om 
bärighetsklasser i Västra Götalands län  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avge följande yttrande över förslag till föreskrifter 
om bärighetsklasser i Västra Götalands län angående ändring från BK1 till BK2 på 
ett antal vägar i Melleruds kommun: 

Längs väg 2137 mellan E45 Bergarud och väg 2135 Södra Myckeläng finns idag två 
större anläggningar som är beroende av tyngre transporter. Dessa är Bergungen AB 
samt Västergårdens Lantbruk. För att inte försämra deras situation angående 
transporter så vill kommunen att denna väg behåller BK1. För att skydda bron så 
kan man klassa denna till BK2 och då möjliggöra åtkomst till båda anläggningarna 
utan att passera bron. 

För väg 2137, 2159, 2170, 2223 samt 2223.01 så har kommunen inget att erinra 
mot förslaget.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Trafikverket har den 8 december 2017 översänt en remiss gällande förslag till nya 
föreskrifter för Västra Götalands län samt upphävande av Trafikverkets föreskrifter 
(TRVTFS 2014:22) om bärighetsklasser i Västra Götalands län. Remissen omfattar 
konsekvensutredning samt förslag tillföreskrifter. 

Kommunens eventuella synpunkter ska ha kommit in till Trafikverket senast den  
26 januari 2018.  
 
Beslutsunderlag 

• Trafikverkets föreskrifter om bärighetsklasser i Västra Götalands län 
• Konsekvensutredning till förslag om bärighetsföreskrifter för Västra Götalands 

lön enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att avge följande yttrande 
över förslag till föreskrifter om bärighetsklasser i Västra Götalands län angående 
ändring från BK1 till BK2 på ett antal vägar i Melleruds kommun: 

Längs väg 2137 mellan E45 Bergarud och väg 2135 Södra Myckeläng finns idag två 
större anläggningar som är beroende av tyngre transporter. Dessa är Bergungen AB 
samt Västergårdens Lantbruk. För att inte försämra deras situation angående 
transporter så vill kommunen att denna väg behåller BK1. För att skydda bron så 
kan man klassa denna till BK2 och då möjliggöra åtkomst till båda anläggningarna 
utan att passera bron. 

För väg 2137, 2159, 2170, 2223 samt 2223.01 så har kommunen inget att erinra 
mot förslaget.  
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Marianne Sand Wallin 
 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 9 Dnr KS 2015/67.014     
 
Plan för gång- och cykelvägar inom Melleruds kommun 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att fortsätta beredningen av ärendet. 

2. en delredovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde 
den 17 april 2018. 

 
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. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2015-02-10, § 40. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att fortsätta beredningen av ärendet. 

2. en delredovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde 
den 17 april 2018. 

 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-09 14
  
 
 
 
 
 

§ 10 Dnr KS 2016/97.056 
 
Slutredovisning av projekt Inredning av sjöbod i Sunnanå 
Hamn 2016 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt Inredning av sjöbod i 
Sunnanå Hamn 2016 och avslutar ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

En av kommunens oinredda sjöbodar i Sunnanå Hamn behövde inredas med kök  
och badrum för att visas och lämnas till försäljning. 

Projektet pågick från 1 februari till 31 maj 2016. 

Arbetsutskottet beslutade den 23 februari 2016, § 71, att ge kommunchefen i 
uppdrag att starta projektet Inredning av sjöbod 2016 och att lämna en slut-
redovisning när projektet är slutfört. Finansiering sker genom omfördelning av  
250 tkr inom investeringsbudget för 2016. 

Därefter beslutade arbetsutskottet den 19 april 2016, § 138 om en omfördelning av 
medel från projekt Köp av Börsen 12 till bl.a. projekt Inredning av sjöbod. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2016-02-23, § 71. 
• Arbetsutskottets beslut 2016-04-19, § 138 
• Slutredovisning. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt 
Inredning av sjöbod i Sunnanå Hamn 2016 och avslutar ärendet. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 11  
 
Tekniska frågor  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadschefen redogör för aktuella tekniska frågor: 

• Försäljning av kommunal mark för exploatering vid Åklången  
Samhällsbyggnadschefen informerar om att anbud har inkommit vid 
anbudstidens utgång. 

• Cykelväg längs Järnvägsgatan 
Samhällsbyggnadschefen lämnar en aktuell rapport för pågående planering/ 
byggande av cykelväg längs Järnvägsgatan från brandstationen till resecentrum. 

• Elljusspår i Åsensbruk 
Samhällsbyggnadschefen redogör för erbjudande att köpa mark i närheten av 
elljusspåret i Åsensbruk. Kommunen har inget intresse av att köpa marken. 

• Elljusspår i Dals Rostock 
Samhällsbyggnadschefen redogör för tvist med en markägare om ersättning  
för nedtagna träd. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 12 Dnr KS 2017/741.002 
 
Delegering till byggnadsnämnden att anta detaljplaner  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. återremittera ärendet och ge kommunchefen i uppdrag att ta fram ett  
nytt underlag med anledning av den nya kommunallagens skrivning om 
kommunstyrelsens förstärkta ansvar/roll i förhållande till övriga verksamheter 
och den kommande nya förvaltningslagen. 

2. redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 6 februari 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Den 1 januari 2015 trädde nya bestämmelser i kraft gällande förfarandet att ta 
fram och anta detaljplaner. Plan- och byggenheten har tagit fram förslag på hur 
bestämmelserna kan tillämpas i kommunens detaljplanearbete för att påskynda 
planprocessen.  

Med stöd av Plan- och bygglagen kan kommunfullmäktige delegera beslutande-
rätten till byggnadsnämnden att anta detaljplaner som inte är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt. Syftet med delegeringen är att 
effektivisera planprocessen och därmed minska tiden det tar att ta fram en 
detaljplan.  

Byggnadsnämnden beslutade den 20 december 2017, § 256, att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att med stöd av 5 kap. 27 § Plan- och bygglagen 
(2010:900) delegera till byggnadsnämnden att anta detaljplan under förutsättning 
att: 

1. detaljplanen är förenligt med översiktsplan eller fördjupningar eller av 
kommunstyrelsen antagna program,  

2. stat och kommun inte har motstridiga intressen och att länsstyrelsen inte har 
framfört erinringar som medfört prövning enligt 11 kap. 10-12 §§ Plan- och 
bygglagen,  

3. detaljplanen inte medför betydande ekonomiska åtaganden för kommunen eller  

4. detaljplanen inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.  
 
Beslutsunderlag  

• Byggnadsnämndens beslut 2017-12-20, § 256.  
• Utdrag ur Plan- och bygglagen (2010:900)  
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Tommy W Johansson (S) och Daniel Jensen (KD): Arbetsutskottet beslutar att 

1. återremittera ärendet och ge kommunchefen i uppdrag att ta fram ett  
nytt underlag med anledning av den nya kommunallagens skrivning om 
kommunstyrelsens förstärkta ansvar/roll i förhållande till övriga verksamheter 
och den kommande nya förvaltningslagen. 

2. redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 6 februari 2018. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

Beslutet skickas till 

Kommunchefen 
Byggnadsnämnden 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 13 Dnr KS 2017/740.214 
 
Samrådsyttrande över detaljplan för bostadsområdet i 
Sundserud 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att inte ha något att erinra mot samrådsförslag över 
detaljplan för bostadsområdet i Sundserud. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Detaljplanen för bostadsområdet i Sundserud fick laga kraft 1992. Syftet med 
detaljplanen är att skapa ett bostadsområde med olika typer av bostadshus.  

Planområdet är beläget omedelbart norr om Åsensbruk, marken ägs av Melleruds 
kommun. Området är idag, 25 år senare, fortfarande obebyggt.  

För att göra detaljplanen mer flexibel och anpassad till dagens förhållanden, 
föreslås planen ändras enligt följande:  

• friliggande enbostadshus tillåts på fler delområden  

• två E-områden samt ett u-område läggs in på planen  

• ett vägområde flyttas ca 5 m i sidled på en sträcka av ca 80 m  

• inom detaljplanens norra och västra del ändras huvudmannaskapet för lokalgata 
och GC-väg från kommunalt till enskilt.  

Plan- och byggenheten bedömer att ändringarna för att anpassa planen till dagens 
förhållanden är av marginell art och i överensstämmelse med planens syfte. En 
byggnation på området skulle vara mycket positivt för Åsensbruks samhälle.  

Byggnadsnämnden beslutade den 20 december 2017, § 255, att 

1. godkänna att detaljplanens anpassning till dagens förhållanden är lämplig att 
handläggas som en ändring av detaljplanen, då de grundläggande plan-
förutsättningarna som är prövande i gällande plan inte påverkas av ändringen.  

2. godkänna förslag på ändring av detaljplan för Sundserud.  

3. skicka ut ändringsförslaget på samråd under perioden 2018-01-02 --  
2018-01-19.  

 
Beslutsunderlag 

• Förslag till detaljplan för bostadsområdet i Sundserud. 
• Byggnadsnämndens beslut 2017-12-20, § 255.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att inte ha något att erinra mot 
samrådsförslag över detaljplan för bostadsområdet i Sundserud. 

 
 

  
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsgång 

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

Byggnadsnämnden 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 14 Dnr KS 2015/355.003 
   
Styr- och ledningssystem för Melleruds kommun 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa styr- och ledningssystem för Melleruds 
kommun enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Styr- och ledningsprinciperna reglerar ansvarsfördelningen i Melleruds kommun. 

Allt arbete ska präglas av en helhetssyn, där kommunens bästa och koncernnyttan 
beaktas vid alla beslut som fattas. 

Styrdokument ska garantera att målen för verksamheten följs. För några år sedan 
började förvaltningen se över styrdokumenten. Det framträdde då en bild av att det 
var många dokument och otillräcklig uppföljning. Det påbörjades då ett arbete för 
att se över dokumenten. 

Det visade sig svårt att strukturera styrdokumenten utan att först ha skapat en 
styrmodell. Ett behov har framträtt av två styrsystem. Det ena för målstyrning, där 
visioner genererar måldokument. Det andra kvalitetsstyrning, där verksamheterna 
ska redovisa kvalitetsmål. 

Politiska mål behöver föregå budgetprocessen. Intern kontroll är en mekanism för 
kontinuerlig rapportering till politiken av vad som har gjorts, vad som inte gjorts 
och vad konsekvenserna blir. 

Kommunstyrelsen beslutade den 6 december 2017, § 228, att  

1. remittera förslag till Styr- och ledningssystem för Melleruds kommun till 
byggnadsnämnden, kultur- och utbildningsnämnden och socialnämnden för 
synpunkter.  

2. remissvaren ska ha kommit in till kommunkansliet senast den 31 december 
2017. 

 
Beslutsunderlag 

• Förslag till Styr-och ledningssystem för Melleruds kommun. 
• Kommunstyrelsens beslut 2017-12-06, § 228. 
• Byggnadsnämndens beslut 2017-12-20, § 257. 
• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2017-12-20, § 88. 
• Socialnämndens beslut 2017-12-20, § 169, med tjänsteskrivelse. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att fastställa styr- och 
ledningssystem för Melleruds kommun enligt föreliggande förslag. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Marianne Sand Wallin 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 15 Dnr KS 2017/466.106   
 
Utveckling av det rörliga friluftslivet på och i anslutning till 
Vita Sannar och närområdet till Sunnanå, utredningsuppdrag 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge kommunchefen i uppdrag att ta fram vilka tillstånd som krävs för att 
genomföra en utveckling av det rörliga friluftslivet på och i anslutning till  
Vita Sannar och närområdet till Sunnanå. 

2. en delredovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 8 maj 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Gösta Westman, Mellerud, har i en skrivelse den 14 augusti 2017, ansökt  
om EU-bidrag för att få till stånd en utveckling av det rörliga friluftslivet på  
och i anslutning till Vita Sannar och närområdet till Sunnanå. 

Arbetsutskottet beslutade den 29 augusti 2017, § 317, att ge t.f. kommunchefen i 
uppdrag att ta fram vilka tillstånd som krävs för att genomföra en utveckling av det 
rörliga friluftslivet på och i anslutning till Vita Sannar och närområdet till Sunnanå 
och ge t.f. kommunchefen i uppdrag att ta fram en kostnadskalkyl för projektet. 
 
Beslutsunderlag 

• Gösta Westmans ansökan om EU-bidrag. 
• Arbetsutskottets beslut 2017-08-29, § 317. 
• Svar från Europa Direkt Fyrbodal. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge kommunchefen i uppdrag att ta fram vilka tillstånd som krävs för att 
genomföra en utveckling av det rörliga friluftslivet på och i anslutning till  
Vita Sannar och närområdet till Sunnanå. 

2. en delredovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 8 maj 2018. 
 
Beslutsgång 

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

Kommunchefen 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 16 Dnr KS 2017/43.805 
 
Sommarlovsaktiviteter 2017, återrapport 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) är en statlig myndighet 
som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets 
förutsättningar. MUCF ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt 
samarbete. 

Bidraget för sommaraktiviteter som kommunen kan söka för 2017 ska möjliggöra 
möten över sociala gränser. Bidraget till ska vara ett tillskott och utöver det 
kommunerna själva anslår för sina sommarlovsaktiviteter 2017. 

Sommaraktiviteterna ska: 

• vara kostnadsfria för barn och unga i åldrarna 6-15 år 

• ge barn och unga stimulans och personlig utveckling 

• stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya 
kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrund 

• genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande,  
därför ska heller ingen behovsprövning göras av de barn som deltar i 
aktiviteterna. 

Arbetsutskottet beslutade den 24 januari 2017, § 31, att ge kultur- och 
fritidsutvecklaren och folkhälsostrategen i uppdrag att samordna arbetet med att 
rekvirera bidraget hos MUCF och att informera kommunens föreningar om 
möjligheten att söka bidrag till sommarlovsaktiviteter. 

Fem föreningar/organisationer ansökte om bidrag till bland annat sommarkollo, 
fotbollsskola, fågelholksbyggande, plantering av träd, FIFA-spel, ridskola, friidrotts-
skola och bussutflykt för barn/barnfamiljer. Total har 56 barn fått möjlighet till 
gratis sommarlovsaktiviteter som förhoppningsvis kan leda vidare till att barnen 
fortsätter med fritidsaktiviteterna. Bidragen betalades ut till föreningarna/ 
organisationerna mot redovisning av kostnader. Totalt betalas drygt 79,6 tkr  
ut och 100 tkr fick betalas tillbaka till MUCF. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2017-01-24, § 31. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsgång 

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

Folkhälsostrategen   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 17  
 
Näringslivs- och marknadsföringsfrågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Näringslivs- och marknadsföringsansvarig redogör för aktuella frågor: 

• Företagsbesök  
Löpande företagsbesök i kommunen - 37 utförda. 
Värt att lyfta fram: Coop Åsensbruk har utökat sina öppettider vilket bland annat 
har gett positiva effekter på lönsamheten och butiken förväntas gå plus under 
2017. 

• Företagarorganisationer 
Industrigruppen: Besökte hos Innovatum 9/11. Kommer ta emot ÅK 5 och  
6 ifrån Nordalsskolan i vår. 
Köpmannaföreningen: Driver projekt med skyltning. 
Näringslivsrådet: Fokus på arbetsmarknadsfrågor. Kommer ha riktat möte i  
mars 2018. 
MellerudsNavet: Föreläsningar under 2018, första bokad till 28/2. Årsmöte  
bokat till 14/3. 

• Andra organisationer 
Fyrbodal kommunalförbund. 
Position Väst: Node Pole samarbetet. 
VG region vill anordna Unga landsbygdsdagen i Mellerud. 

• Övriga projekt 
Flera bidragsförfrågningar. 
Skola + Näringsliv: Studiebesök för grundskolelever. 
Förbättrad skyltning mot centrum samt uppdatering av 6 infoskyltar.  
Koordinering av exploatering av mark samt etableringsärenden. 
Kanalyran 2018. 
Ny översiktsplan. 
Övergång med budget för DC samt uppstart av nytt samarbete. 
Inventering av kompetensutvecklingsbehov av eDIT. 

• Etableringsärenden 
Håfab inkluderad som en site i Node Poles internationella databas. 
Förfrågningar på Syrenen norr om skolans parkering. 

• Marknadsföring 
Uppdrag om profilprogram.  
Jobbar med förberedelser för emigrationsmässa i Holland 10-11 februari. 
Påbörjat planering för bomässa i Vänersborg i 27-29 april. 
Enkät till permanenta båtplatsgäster i Sunnanå Hamn utförd – 151 svar av  
317 utskick (ca 48%). 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 18  
 
Säkerhetsfrågor  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Säkerhetssamordnaren informerar om aktuella säkerhetsfrågor: 

• Kommunernas och landstings arbete med beredskap för kris och krig 
Säkerhetssamordnaren redogör för MSB svar på regeringsuppdraget om 
kommuner och landsting åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 
och vid höjd beredskap åren 2018-2020. 

• Försvarsberedningens delbetänkande 
Säkerhetssamordnaren redogör för innehållet i Försvarsberedningens 
delbetänkande från den 20 december 2017. 

• Utbildning – kommunens roll vid höjd beredskap 
Säkerhetssamordnaren redogör pågående arbete inom Dalslandskommunerna 
m.m. och betonar vikten av att genomföra utbildningsinsatsen för alla ledamöter 
i kommunstyrelsen och tjänstepersoner. 

• Uppföljning 
Under våren kommer Länsstyrelsen att följa upp kommunens 
krisberedskapsarbete för innevarande mandatperiod. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 19 Dnr KS 2017/734.875 
 
Ansökan om ekonomiskt stöd till driften av Kanalmuseet 
under 2018  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun 

1. beviljar Skålleruds Hembygdsförening 60 tkr i ekonomiskt stöd till driften  
av Kanalmuséet och Skans 453 i Håverud för 2018. Finansiering sker inom 
kommunstyrelsens avsatta medel. 

2. anmodar Skålleruds Hembygdsförening att lämna in årsredovisning för 2017  
och en redovisning av Skans 453 i Håverud verksamhet till kommunen. 

3. anmodar Skålleruds Hembygdsförening att inkomma med en särskild ansökan 
om ekonomiskt stöd till aktiviteter under kanalens 150-årsjubileum där 
kostnaderna specificeras. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Skålleruds Hembygdsförening har den 18 december 2017 ansökt om ett 
ekonomiskt stöd på 150 tkr till driften av Kanalmuséet och Skans 453 i Håverud 
under 2018.  
 
Beslutsunderlag 

• Skålleruds Hembygdsförenings ansökan. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun 

1. beviljar Skålleruds Hembygdsförening 60 tkr i ekonomiskt stöd till driften  
av Kanalmuséet och Skans 453 i Håverud för 2018. Finansiering sker inom 
kommunstyrelsens avsatta medel. 

2. anmodar Skålleruds Hembygdsförening att lämna in årsredovisning för 2017  
och en redovisning av Skans 453 i Håverud verksamhet till kommunen. 

3. anmodar Skålleruds Hembygdsförening att inkomma med en särskild ansökan 
om ekonomiskt stöd till aktiviteter under kanalens 150-årsjubileum där 
kostnaderna specificeras. 

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Marianne Sand Wallin 
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§ 20 Dnr KS 2017/708.805 
 
Ansökan om bidrag till renovering av stationshuset i Dals 
Rostock  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att återremittera bidragsansökan till Stationshus-
föreningen i Dals Rostock för komplettering med bidragsbelopp som önskas  
och med specificering av vad bidraget ska användas till. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Stationshusföreningen i Dals Rostock har den 11 december 2017 ansökt om ett 
ekonomiskt bidrag för renovering bl.a. tak på stationshuset i halv skala som 
byggdes under åren 1999-2000.  
 
Beslutsunderlag 

• Stationshusföreningen i Dals Rostocks ansökan. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att återremittera 
bidragsansökan till Stationshusföreningen i Dals Rostock för komplettering med 
bidragsbelopp som önskas och med specificering av vad bidraget ska användas till. 
 
Beslutsgång 

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

Stationshusföreningen i Dals Rostock 
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§ 21  
 
Aktuella frågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Personalärenden 
Två anställda har sagt upp sig då de fått nya anställningar. 
En kommunanställd har anmälts till kommunen för att uttalat sig olämpligt  
i sociala medier och samtal med hen har genomfört. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 22  
 
Företagsbesök 
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens arbetsutskott besöker Bokhandeln & Hälsoshopen MBW i 
Mellerud för att informera sig om företagets verksamhet och framtidsplaner. 
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