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§ 372 Dnr KS 2018/583.042 
 
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud - delårsbokslut 
januari - augusti 2018  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud 
delårsbokslut för januari-augusti 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud har den 18 september 2019  
beslutat att överlämna delårsbokslut januari-augusti 2018 till huvudmännen. 

Delårsbokslutet för förbundet visar på ett positivt resultat på 476 tkr att jämföra 
med det budgeterade negativa resultatet på 312 tkr för helåret 2018. 
 
Beslutsunderlag 

• Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud delårsbokslut januari-augusti 2018. 
• Samordningsförbundets protokoll 2018-09-18, § 54. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige godkänner Samordningsförbundet 
Vänersborg/Mellerud delårsbokslut för januari-augusti 2018. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 373 Dnr KS 2018/605.042 
 
Fyrbodals kommunalförbunds delårsrapport 2018-06-30 med 
revisionsberättelse 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner Fyrbodals kommunalförbunds delårsbokslut för  
perioden 2018-01-01--06-30. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Fyrbodals kommunalförbund har den 9 oktober 2018 översänt delårsrapport  
för perioden 2018-01-01--06-30. 

Rapporten för första halvåret 2018 visar på ett överskott på 443 tkr vilket är  
cirka 250 tkr bättre än budget för samma period. Prognosen för helåret visar  
på ett överskott på 972 tkr vilket är cirka 580 tkr bättre än budget.  
 
Beslutsunderlag 

• Fyrbodals kommunalförbund, delårsrapport 2018-06-30 
• Revisorernas rapport och promemoria.  
• Fyrbodals kommunalförbunds direktions beslut 2018-09-20, § 64.  

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige godkänner Fyrbodals 
kommunalförbunds delårsbokslut för perioden 2018-01-01--06-30. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 374 Dnr KS 2018/343.041   
 
Skattesats för Melleruds kommun 2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer oförändrad skattesats för år 2019 med  
22:60 kronor per skattekrona enligt föreliggande förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt 11 kap. § 8 i kommunallagen ska skattesatsen fastställas av kommun- 
fullmäktige före oktober månads utgång. De år då val av fullmäktige  
har förrättats i hela landet ska budgeten fastställas av det nyvalda fullmäktige. 

Det framtagna förslaget till budget 2019 innehåller förslag till oförändrad  
kommunal skattesats med 22:60 kronor per skattekrona. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till budget för 2019 och plan 2020-2021.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige fastställer oförändrad skattesats  
för år 2019 med 22:60 kronor per skattekrona enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 375 Dnr KS 2018/76.041 
 
Budget 2019 för koncernen Melleruds kommun, 
verksamhetsplan 2020-2021 
  
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa budget 2019 med föreslagna finansiella mål och inriktningsmål. 

2. fastställa verksamhetsplan för 2020-2021. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt 11 kap. § 10 i kommunallagen ska budgeten fastställas av kommun- 
fullmäktige före november månads utgång.  De år då val av fullmäktige har  
förrättats i hela landet ska budgeten fastställas av det nyvalda fullmäktige. 

Ekonomichefen redogör för budgetprocessen samt förslag till budget 2019 och  
plan för 2020-2021. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till budget för 2019 och plan 2020-2021.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa budget 2019 med föreslagna finansiella mål och inriktningsmål. 

2. fastställa verksamhetsplan för 2020-2021. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-23 7
  
 
 
 
 
 

§ 376 Dnr KS 2018/344.041   
 
Investeringsbudget 2019, plan 2020-2021 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. återremittera ärendet för vidare beredningen. 

2. ärendet tas upp till ny behandling vid arbetsutskottets sammanträde  
den 6 november 2018. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt 11 kap. § 10 i kommunallagen ska investeringsbudgeten fastställas av 
kommunfullmäktige före november månads utgång.  De år då val av fullmäktige 
har förrättats i hela landet ska investeringsbudgeten fastställas av det nyvalda 
fullmäktige. 

Beslutsunderlag 

• Förslag till investeringsbudget 2019 samt plan 2020-2021.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

1. återremittera ärendet för vidare beredningen. 

2. ärendet tas upp till ny behandling vid arbetsutskottets sammanträde  
den 6 november 2018. 

 
Beslutsgång 

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

Ekonomichefen   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 377 Dnr KS 2018/345.045   
 
Borgensram och låneram 2019 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. återremittera ärendet för vidare beredningen. 

2. ärendet tas upp till ny behandling vid arbetsutskottets sammanträde  
den 6 november 2018. 

 
Sammanfattning av ärendet 

I enlighet med kommunens finanspolicy ska kommunfullmäktige, i samband med 
fastställande av kommunens budget, ange en borgensram för de kommunala 
bolagen samt en låneram för kommunen. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till budget för 2019 och plan 2020-2021.  
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

1. återremittera ärendet för vidare beredningen.  

2. ärendet tas upp till ny behandling vid arbetsutskottets sammanträde  
den 6 november 2018. 

 
Beslutsgång 

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

Ekonomichefen  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 378 Dnr KS 2018/618.006 
 
Sammanträdesplan 2019 för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott  
och miljö- och hälsorådet 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesplan 2019 enligt följande: 

Kommunfullmäktige 

Ons 30 januari  Ons 24 april Ons 25 september Ons 30 oktober 

Ons 27 februari Ons 29 maj  Ons 27 november 

Ons 27 mars Ons 26 juni  Ons 18 december 
 

Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesplan 2019 för kommunstyrelsen, 
kommunstyrelsens arbetsutskott och miljö- och hälsorådet enligt följande: 

Kommunstyrelsen 

Ons 16 januari  Ons 10 april Ons 14 augusti Ons 16 oktober 

Ons 13 februari Ons 15 maj Ons 11 september Ons 13 november 

Ons 13 mars Ons 12 juni  Ons 4 december 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tis 29 januari Tis 9 april Tis 13 augusti Tis 1 oktober 

Tis 12 februari Tis 23 april Tis 27 augusti Tis 15 oktober 

Tis 26 februari Tis 7 maj Tis 10 september Tis 12 november 

Tor 7 mars (ekonomi) Tis 28 maj  Tis 26 november 

Fre 8 mars (ekonomi) Tis 11 juni  Tis 17 december 

Tis 12 mars Tis 25 juni   

Tis 26 mars    
 

Miljö- och hälsorådet 

Mån 18 februari Mån 13 maj Mån 9 september Mån 9 december 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Sammanfattning av ärendet 

Enligt 5 kap 12 § kommunallagen bestämmer kommunfullmäktige när ordinarie 
sammanträde med fullmäktige ska hållas. Enligt 5 § i kommunfullmäktiges 
arbetsordning ska ordinarie sammanträde hållas enligt av fullmäktige godkänd 
sammanträdesplan. Av 25 § i kommunstyrelsens reglemente framgår att styrelsen 
bestämmer dag och tid för sina sammanträden. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Förslag till sammanträdesplan 2019.  
• Styr- och ledningssystem för Melleruds kommun. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesplan  
2019 enligt föreliggande förslag. 

Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesplan 2019 för kommunstyrelsen, 
kommunstyrelsens arbetsutskott och miljö- och hälsorådet enligt föreliggande 
förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 379 Dnr KS 2018/614.060 
 
Intern kontroll 2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar inte om några gemensamma kontrollområden för 2019. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt 8 § i reglemente för intern kontroll i Melleruds kommun (§ 140, 2017-11-22) 
ska styrelsen senast vid novembersammanträdet besluta om gemensamma 
kontrollområden för det kommande året. 

Kommunstyrelsen väljer att inte peka ut något ytterligare kontrollområde för 
nämnderna under 2019. På så sätt skapas förutsättningar att fullt ut implementera 
det nya arbetssättet med intern kontroll. Det nya arbetssättet bygger bland annat 
på att nämnderna mer fokuserar på respektive ansvarsområde. 
 
Beslutsunderlag 

• Reglemente för intern kontroll i Melleruds kommun. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar inte om några gemensamma 
kontrollområden för 2019.  
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 380 Dnr KS 2018/288.029 
 
Svar på motion om att Melleruds kommun inför en klädpolicy/ 
neutralitetspolicy med förbud mot att bära synliga politiska,  
filosofiska eller religiösa symboler under arbetstid  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anse att ärendet är allsidigt belyst och avslår 
motionen. 

Sammanfattning av ärendet 

Ulf Rexefjord (SD) föreslår i en motion den 24 april 2018 att kommunfullmäktige 
beslutar att Melleruds kommun inför en klädpolicy/neutralitetspolicy med förbud mot 
att bära synliga politiska, filosofiska eller religiösa symboler under arbetstid. 
Som orsak anger motionären att Melleruds kommun är en offentligt finansierad 
verksamhet och därför bör förhålla sig neutralt mot sina anställda och mot sina 
kunder, patienter/brukare. Kommunen är en stor arbetsgivare och tar emot 
patienter/brukare och kunder med olika trosuppfattningar samt med olika politi 
ska uppfattningar. Därmed anser motionären att de ska bemötas på ett neutralt 
sätt utan religiösa, filosofiska eller politiska symboler. 

Arbetsutskottet beslutade den 5 juni 2018, § 239, att ge kommunchefen i uppdrag 
att utreda motionen och lämna förslag till svar. 

Det är vanligt att en arbetsgivare väljer att använda klädkoder på arbetsplatsen och 
när de anställda utför sina yrken. Det kan röra sig om olika slags uniformer, en vilja 
att ge enhetligt intryck eller som ett sätt att göra det tydligt vilka som faktiskt 
jobbar på ett visst ställe. Den bakomliggande anledningen kan skilja sig åt men det 
kan vara av hälsoskäl eller av säkerhetsskäl. 

• Som medarbetare har du inte rätt att använda valfri klädsel inom hälso- och 
sjukvård då det innebär en smittrisk 

• Enligt skollagen, ska alla skolhuvudmän utforma utbildningen i 
överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och mänskliga 
rättigheter, vilket exempelvis inkluderar rätten till religionsfrihet och en allmän 
medborgerlig yttrandefrihet. Dock har Skolverket slagit fast att burka kan 
förbjudas i specifika fall då det exempelvis försvårar samspelet mellan lärare och 
elev.  

Det är viktigt att de medborgare och näringsidkare som på olika sätt kommer i 
kontakt med anställda inom Melleruds kommun bemöts på ett professionellt sätt 
och som inte väcker anstöt. Vårt förhållningssätt ska vara välkomnande, och vi ska 
dessutom vara drivande, visa omtanke och uppträda med respekt. Så länge inte 
klädsel påverkar tjänsternas kvalitet eller säkerhet inom gällande lagstiftning och 
etiska riktlinjer ska medarbetare inom Melleruds kommun behandlas likvärdigt 
varvid föreslås att klädpolicy inte införs annat än där det är berättigat utifrån 
arbetets specifika art såsom exempelvis för skydd mot smitta.   

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Idag finns det ingen lagstiftning mot eller för symboler av politiska eller filosofiska 
symboler. Det finns svårighet i att med säkerhet avgöra vad som är en politisk och 
filosofisk symbol. Det mest uppenbara och självklara känner vi väl alla till men det 
finns ju så mycket andra, mera subtila symboler. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion. 
• Arbetsutskottets beslut 2018-06-05, § 239. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att anse att ärendet är 
allsidigt belyst och avslår motionen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 381 Dnr KS 2018/196.370 
 
Svar på motion om att Melleruds kommun vid nästa 
upphandling köper grön el  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen som besvarad då Melleruds 
kommun redan har avtal angående köp av grön el.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Daniel Jensen (KD) föreslår i en motion den 20 mars 2018 att kommunfullmäktige 
beslutar att Melleruds kommun vid nästa upphandling köper grön el. 

Arbetsutskottet beslutade den 5 april 2018, § 132, att ge kommunchefen i uppdrag 
att utreda motionen och lämna förslag till svar.  

Grön el har inte att göra med färgen på elen utan är identifierad som den el som 
skapas från de förnybara energikällorna sol, vind och vatten. Förnybara energikällor 
släpper inte ut någon koldioxid och förbrukar inte jordens resurser. Dock ska man 
komma bära i minnet att den teknik och utrustning som används för att skapa el 
från våra förnybara energikällor har påverkan på klimat och naturens resurser. Det 
är mest klimatsmarta med dagens kunskap att köpa grön el producerat med 
dagens teknik. 

Mellerud kommun har redan tecknat avtal för köp av grön el. En upphandling 
påbörjades i mitten av februari 2018. Från och med 1 januari 2019 har Mellerud 
kommun avtal om att köpa el från Bixa som är märkt med Naturskyddsföreningens 
Bra Miljöval. Det är den enda miljömärkta elen som finns i Sverige idag. Elen 
tillverkas från förnybara energikällor såsom vindkraft, vattenkraft, biobränslen och 
solkraft. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion. 
• Arbetsutskottets beslut 2018-04-03, § 132.  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen som 
besvarad då Melleruds kommun redan har avtal angående köp av grön el.  
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 382 Dnr KS 2018/590.052 
 
Projekt Sjösättningsramp Sunnanå Hamn, startbesked 
 
Arbetsutskottets beslut 

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

Kommunstyrelsen beslutade den 5 juni 2018, § 121, att bifalla ett medborgar-
förslag om restaurering av sjösättningsrampen och under förutsättning att medel 
kan beviljas i investeringsbudget. 

Syftet med projektet är att förbättra möjligheterna att lägga i större båtar via 
sjösättningsrampen. 

Projektet finansieras inom befintlig driftbudget. 

Projektet beräknas pågå från den 1 november till den 31 december 2018. 
 
Beslutsunderlag 

• Projektbeskrivning med kostnadskalkyl. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen 
i uppdrag att starta projektet Sjösättningsramp Sunnanå Hamn och lämna en 
slutredovisning när projektet är slutfört. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadschefen 
Fastighetschefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 383 Dnr KS 2018/589.052 
 
Projekt Ny GC-bro Ängenäs, startbesked 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. återremittera ärendet för vidare beredningen. 

2. ärendet tas upp till ny behandling vid arbetsutskottets sammanträde  
den 6 november 2018. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsförvaltningens gatuenhet har utfört regelbundna mätningar för 
att kartlägga rörelser i den befintliga GC-bron över Gärdserudsbäcken vid Ängenäs.  

De mätningar vi erhållit under senare tid har indikerat att något är på väg att 
hända. Efter att ha anlitat extern besiktningsman så framkom i besiktnings-
rapporten att bron var i så dåligt skick att omedelbar avstängning var direkt 
nödvändig. Vetskapen om att bron har varit undermålig kommer inte som någon 
överraskning för kommunen. I den ursprungliga investeringsplanen var tanken att 
byggnation av ny bro skulle ske under år 2020. 

Den befintliga GC-bron har blivit avstängd och med tanke på detta vill gatuenheten 
tidigarelägga investeringen som var tänkt år 2020. Under 2018 behövs medel för 
projektering och för år 2019 behövs medel för byggnation av ny bro. 

Projektet finansieras inom befintlig driftbudget.  

Projektet beräknas pågå från den 25 oktober 2018 till den 31 december 2019. 
 
Beslutsunderlag 

• Projektbeskrivning med kostnadskalkyl. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

1. återremittera ärendet för vidare beredningen. 

2. ärendet tas upp till ny behandling vid arbetsutskottets sammanträde  
den 6 november 2018. 

 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschef gata/park 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 384 Dnr KS 2018/604.041 
 
Finansiering av tjänsten Fixar-Malte i Melleruds kommun 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att finansiering av tjänsten Fixar-Malte på 150 tkr per  
år sker genom en utökning av budgetramen för samhällsbyggnadsförvaltningen.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2016-12-07 § 229, att tjänsten ska bli permanent från 
år 2017. Beslut om hur den skulle finansieras från år 2018 togs inte och behöver 
därför göras nu i stället. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens beslut 2016-12-07 § 229. 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att finansiering av tjänsten 
Fixar-Malte på 150 tkr per år sker genom en utökning av budgetramen för 
samhällsbyggnadsförvaltningen.  
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 385 Dnr KS 2017/133.337 
 
Slutredovisning av projekt En aktiv skolgård för alla - 
Rådaskolan/Dahlstiernska  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt En aktiv skolgård  
för alla – Rådaskolan/Dahlstiernska och avslutar ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Arbetsutskottet beslutade den 21 mars 2017, § 116, att bevilja 530 tkr i 
investeringsmedel för utbyggnad av skolgård enligt redovisat förslag. Dessa  
medel kom tillsammans med 100 tkr som fanns i befintlig investeringsbudget 
för skolgård utgöra motfinansiering med 50% av totalinvestering.  
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2017-03-21, § 116. 
• Boverkets beslut 2018-09-27. 
• Slutredovisning. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt 
En aktiv skolgård för alla – Rådaskolan/Dahlstiernska 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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§ 386 Dnr KS 2018/617.041 
 
Taxor och avgifter för kommunstyrelsens verksamhet 2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde för 2019 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Förslag till taxor och avgifter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde  
att gälla från och med 2019-01-01 föreligger. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag taxor och avgifter 2019 – Kommunstyrelseförvaltningen och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen.  

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom 
kommunstyrelsens verksamhetsområde för 2019 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 387 Dnr KS 2017/684.813 
 
Svar på 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) 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. delvis bifalla motionen och ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över utbudet  
på de cafeterior som har skolelever som specifik målgrupp, vilket innebär 
cafeterian på Rådaskolan och cafeterian på ungdomshuset Stinsen.  

2. i övrigt anse motionen besvarad. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Ulf Rexefjord (SD) föreslår i en motion den 28 november 2017 att kommunen 
utesluter eller kraftigt begränsar utbudet av läsk och sötsaker i det sortiment som 
säljs vid kommunens anläggningar såsom Rådahallen, Dahlstiernska gymnasiet, 
Rådaskolan och ungdomshuset Stinsen.  

Det kan finnas ett symbolvärde i att göra en översyn av utbudet de cafeterior som 
riktar sig till barn och ungdomar, för att som det står i motionen, föregå med gott 
exempel. Det ses dock inte som nödvändigt att som motionen föreslår, anlita en 
privat näringsidkare i beredningsarbetet för att åstadkomma en eventuell 
förändring av utbudet i nämnda caféterior. Kommunen har den kompetens som 
krävs för ett sådant arbete. I övrigt så följer kommunen Livsmedelsverkets (SLV) 
riktlinjer och nordiska näringsrekommendationer (NNR) Näring för god vård och 
omsorg – Vägledning från Socialstyrelsen, Skollagen och EU:s livsmedelslag-
stiftning. 

Arbetsutskottet beslutade den 9 januari 2018, § 4, att ge kommunchefen i uppdrag 
att utreda motionen och lämna förslag till svar.  
 
Beslutsunderlag 

• Motion 
• Arbetsutskottets beslut 2018-01-09, § 4. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att  

1. delvis bifalla motionen och ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över utbudet på 
de cafeterior som har skolelever som specifik målgrupp, vilket innebär cafeterian 
på Rådaskolan och cafeterian på ungdomshuset Stinsen.  

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-23 21
  
 
 
 
 
 

2. i övrigt anse motionen besvarad. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 388 Dnr KS 2018/88.213 
 
Begäran om delegering till byggnadsnämnden att anta 
upphävandet av tomtindelningsplanen för kvarteret Strömmen 
i Melleruds kommun 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att delegera till byggnadsnämnden att anta upp-
hävandet av tomtindelningsplanen för kvarteret Strömmen i Melleruds kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet  

En tomtindelningsplan har till syfte att på ett bindande sätt fastställa hur marken 
ska indelas i tomter. I kvarteret Strömmen finns det en tomtindelningsplan från 
1959 som fortfarande är gällande. Tidigare var tomtindelningsplaner obligatoriska 
för att kunna bilda fastigheter inom stadsplanelagda områden. För kvarteret 
Strömmen är fastighetsbildningen genomförd så tomtindelningsplanen kan därför 
anses ha spelat ut sin roll.  

När tomtindelningsplanen tillkom rådde helt andra förhållanden och är idag en 
otidsenlig reglering av markindelning. Det är inte möjligt att göra mindre 
justeringar av fastighetsindelningen eftersom tomtindelningsplanen inte får  
frångås. Planen utgör idag ett hinder för dagens behov och framtida förändringar.  

Gällande detaljplan över kvarteret Strömmen kommer inte att påverkas av 
upphävandet av tomtindelningsplanen. Upphävandet av tomtindelningsplanen 
strider inte mot Översiktsplanen från 2010.  

Byggnadsnämnden beslutade den 26 september 2018, § 154, att begära hos 
Kommunstyrelsen att få delegation att anta upphävandet av tomtindelningsplanen 
för kvarteret Strömmen. 
 
Beslutsunderlag 

• Byggnadsnämndens beslut 2018-09-26, § 154. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att delegera till 
byggnadsnämnden att anta upp-hävandet av tomtindelningsplanen för kvarteret 
Strömmen i Melleruds kommun. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 389    
 
Personalfrågor  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunchefen informerar om aktuella personalfrågor: 

• Avstängning av kommunal chef 
Kommunchefen informerar om bakgrunden till avstängning av en kommunal  
chef för brott utanför tjänsten och hur kommunen hanterar situationen och 
agerar vad gäller krishantering för berörd personal, rekrytering av ny chef m.m. 

• Rekrytering 
Kommunchefen informerar om samverkan med andra kommuner om kring 
rekrytering av t.ex. MAS m.m.  

 
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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§ 390    
 
Rapporter 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden 
m.m: 

• Mellerudsmässan 
Ordföranden rapporterar om Mellerudsmässan 20-21 oktober 2018 med ett stort 
antal besökare. Kommunchefen informerar om att en uppföljning kommer att 
ske vid kommande ledningsmöte för att utvärdera vad som var bra/dåligt och 
vad som kan förbättras för framtiden. 

• Ägarsamråd Norra Älvsborgs Räddningstjänst (NÄRF) 
Ordföranden rapporterar från ägarsamrådet som genomfördes den 17 oktober 
2018. Bland annat informerades om sommarens torka/bränder, delårsrapport 
2018, budget 2019 och gränslös räddningstjänst m.m. 

 
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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§ 391  
   
Aktuella frågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Fossilfri Dag på Nuntorp 
Ordförande informerar om evenemanget Fossilfri Dag den 25 oktober 2018  
på Nuntorp. 

• Öppet Hus på Nuntorp 
Ordförande informerar om Öppet Hus på Nuntorp den 26 oktober 2018. 
Näringsansvarig kommer att delta från Melleruds kommun. 

• Samordningsmöjligheter mellan kommunen och bostadsbolaget  
AB Melleruds Bostäder 
Kommunchefen informerar om pågående arbete med att samordna  
kommunens och bostadsbolagets verksamheter. 
 

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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§ 392 Dnr KS 2018/623.022 
 
Instruktion för kommundirektören i Melleruds kommun 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta Instruktion för kommundirektören i Melleruds 
kommun enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt den senaste revideringen av kommunallagen (2017:725) infördes ett nytt 
kapitel som reglerar en del frågor vad gäller anställda i kommunen. Enligt 7 
kapitlet, 1-2§§ gäller följande: 

• Kommunstyrelsen ska utse en direktör. Direktören ska ha den ledande 
ställningen bland de anställda och vara chef för den förvaltning som finns under 
styrelsen. 

• Kommunstyrelsen får besluta att direktören ska ha en annan benämning. 

• Kommunstyrelsen ska i en instruktion fastställa hur direktören ska leda 
förvaltningen under styrelsen. Instruktionen ska också fastställa direktörens  
övriga uppgifter 

 
Beslutsunderlag 

• Förslag till Instruktion för kommundirektören i Melleruds kommun. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att anta Instruktion för 
kommundirektören i Melleruds kommun enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-23 27
  
 
 
 
 
 

§ 393 Dnr KS 2018/640.003 
 
Delegeringsregler för kommunstyrelsens i Melleruds kommun 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram ett förslag  
till reviderade delegeringsregler för kommunstyrelsen i Melleruds kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av den framtagna instruktionen för kommundirektören i Melleruds 
kommun finns behov av en översyn och revidering av delegeringsregler för 
kommunstyrelsen i Melleruds kommun. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att ge kommunchefen i uppdrag 
att ta fram ett förslag till reviderade delegeringsregler för kommunstyrelsen i 
Melleruds kommun. 
 
Beslutsgång 

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

Kommunchefen 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 394 Dnr KS 2018/641.252 
 
Förvärv av del av fastigheten Bråna 4:1 i Melleruds kommun 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. godkänna förslag till köpeavtalet till fastigheten del av Bråna 4:1 i Melleruds 
kommun till en köpeskilling av totalt 11 Miljoner svenska kronor (elva miljoner 
svenska kronor. 

2. uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchef att underteckna 
köpeavtalet 

3. kostnaden finansieras genom en utökning av investeringsbudgeten  
med 11 Mnkr. 

Sammanfattning av ärendet 
Del av fastigheten Bråna 4:1, Bråna Sjöskog, utgörs av totalt 71,5 ha. som ligger 
vid Vänern i anslutning till Vita Sandars Camping. Den största delen utgörs av 
samlad skogsmark. Fastigheten kan beskrivas som följande: 

• 64 ha produktiv skogsmark 

• 14 ha vattenområde  

• 0,4 ha väg och kraftledning 

• 7,1 övrig landareal, inkl. 13 bostadstomter 

2018 lades del av Bråna 4:1 ut till försäljning. Skogsmarken (64 ha) taxerades 
2017 till 5,341 Mkr. 

Fastigheten berörs av ytvattenskydd och strandskydd mot Värnen. På fastigheten 
finns det detaljplanerat område för bostäder, som idag berör tre olika fastigheter. 
Detaljplanen Vita Sannar – Örnudden vann lagakraft 2017-10-31. På del av Bråna 
4:1 finns det idag 13 stycken osålda bostadstomter som är anslutna till kommunalt 
vatten och avlopp. Fastigheten har en del av samfälligheten Bråna GA:2 som utgörs 
av vägar, naturområde m.m. inom det detaljplanelagda området. 

Tomterna är inte underhållna och idag växter det sly och dylikt. Vid ett fastighets-
förvärv bör dessa iordningställas. 

Fastigheten belastas enligt fastighetsregistret av servitut för båtplats och 
bilparkering för den yttre delen av Örnudden samt servitut för kraft- och 
vattenledning. 

Ett nyttjanderättsavtal har funnits på del av fastigheten till Melleruds kommun  
för ställplatser av husbilar och äventyrsgolf i anslutning till campingen. Avtalet är 
uppsagt av fastighetsägaren (diarienummer KS 2018/319.261) och hade en årlig 
intäkt på 50 tkr. 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Det finns ett anläggningsarrende på markområde om 100 m2 för placering av 
kommunikationsutrustning omfattande bland annat teknikbod och ett 20 m torn 
(mobiltelemast). Avtalet löper ut 2025-03-31 och ska sägas upp minst 12 månader 
före avtalstidens utgång. Annat fall är avtalet förlängt med 3 år varje gång. 
Arrendeavgiften utgör 15 tkr/år 

Det finns ett nyttjanderättsavtal till fastigheten Bråna 4:12 som har rätt att nyttja 
mark för båthus och brygga. Någon ersättning för nyttjanderätten finns inte. 

Jakten är upplåten muntligt till fram till 2019-06-30, säljaren förbehåller sig 
intäkten av jakten till 2019-06-30. 

Det finns ett strandskyddsföreläggande kopplat till fastigheten för en brygga. 
Föreläggandet har inget vite men åtgärd kommer behöver göras av köparen. 

Ett förvärv av fastigheten är av strategisk betydelse för Melleruds kommun.  
Vita Sandars camping har idag en beläggning på ca 120 000 gästnätter och har 
under några år ökat. Med ett fastighetsförvärv möjliggörs utveckling av campingen. 
Husbilsparkering, äventyrsgolf, parkeringar, tennisbanor och utökad yta för 
camping skulle möjliggöras både norrut mot Vita Sannarvägen och västerut. 
Besöksnäringen i Sverige blir en allt viktigare näringsgren och i synnerhet för 
Melleruds kommun där turismen och besöksnäringen är en viktig inkomstkälla  
för kommunen. 

I Melleruds fördjupade översiktsplan växer Mellerud österut mot Vänern. Likaså i 
det arbete som just nu håller på att tas i fram i det nya översiktsplanarbetet för 
Översiktsplan Melleruds kommun nu-2030.  

Kommunen erbjuder i dagsläget lediga tomter att bygga bostäder på runt om i 
Mellerud. Dock äger kommunen inga tomter i strandnära lägen. Med ett köp skulle 
Melleruds kommun förvärv 13 bostadstomter i strandnära läge som skulle gå till 
försäljning. 

Bråna Sjöskog utgör även ett mycket fint rekreationsområde för invånare och 
besökare i Mellerud med sin närhet till Värnen och vacker natur. Många strövstigar 
leder genom skogen och i anslutning till campingen finns ett motionsspår. 
Motionsspåret och strövstigar skulle med ett förvärv av fastigheten vara enklare  
att underhålla och utveckla. 
 
Beslutsunderlag 

• Köpeavtal del av Bråna Sjöskog 
• Detaljplan Vita Sannar- Örnudden 
• Förteckning servitut 
• Nyttjanderättsavtal 
• Anläggningsarrende 
• Uppsagt arrendekontrakt 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att  

1. godkänna förslag till köpeavtalet till fastigheten del av Bråna 4:1 i Melleruds 
kommun till en köpeskilling av totalt 11 Mnkr (elva miljoner kronor). 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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2. uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchef att underteckna 
köpeavtalet 

3. kostnaden finansieras genom en utökning av investeringsbudgeten  
med 11 Mnkr. 

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 395 Dnr KS 2018/579.297 
 
Utökning av förskolelokaler i Melleruds centralort, återrapport  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Det ökande invånarantalet i Melleruds kommun har medfört en ökad efterfrågan av 
barnomsorg Antalet folkbokförda barn i förskoleålder har ökat från tidigare 
prognoser på 80 elever/år till 126 året 2017 barn/år.  

Totalt har antalet förskoleavdelningar mellan 2014-2018 ökat med 11 avdelningar 
sedan 2014. Ytterligare lokaler finns inte tillgängliga inom Kultur- och 
utbildningsnämndens befintliga verksamheter.  

Melleruds förskolor har en personaltäthet nära riksgenomsnittet. Antalet barn per 
avdelning är däremot fler än riksgenomsnittet och kommungruppen.  

Antalet barn per avdelning 2018 Mellerud är 19,7. Riksgenomsnittet var 15,3 barn 
hösten 2017 (källa SKL). Att öka gruppstorlekarna ytterligare i Mellerud kan ha en 
negativ påverkan på verksamhetens kvalitet.  

September 2018 är det 34 barn i kö vars föräldrar önskar plats i förskolan före 
januari 2019, var av närmare 70 % är nyanlända barn. Under första halvåret 2019 
tillkommer i nuläget 30 barn, var av närmare 40 % är nyanlända barn.  

Kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 26 september 2018, § 79, att 
föreslå att kommunstyrelsen omgående bistår med en lösning så att kommunen 
klarar det ökade behovet av förskolelokaler i Melleruds centralort. 

Arbetsutskottet beslutade den 9 oktober 2018, § 352, att ge kommunchefen i 
uppdrag att, tillsammans med samhällsbyggnadschefen, socialchefen och kultur- 
och utbildningschefen, ta fram förslag till utökning av förskolelokaler i Melleruds 
centralort. Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde 
den 6 november 2018. 

Kommunchefen lämnar en aktuell rapport av pågående utredningsarbete. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 396  Dnr KS 2018/290.409 
 
Överklagan av Bergstatens beslut om undersökningstillstånd 
från Odin Metals Ltd avseende ett område i Bengtsfors, Dals 
Eds, Melleruds och Åmåls kommuner benämnt Dingelvik  
nr 100  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att överklaga Bergstatens beslut om undersökningstillstånd 
från Odin Metals Ltd avseende ett område i Bengtsfors, Dals Eds, Melleruds och 
Åmåls kommuner benämnt Dingelvik nr 100 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Bergsstaten har den 20 september 2018 att bevilja Odin Metals Ltd under-
sökningstillstånd enligt minerallagen för ett område benämnt Dingelvik nr 100. 

Sista dag för att överklaga beslutet är 25 oktober 2018. 
 
Beslutsunderlag 

• Bergstatens beslut 2018-09-20. 
• Melleruds kommun överklagan. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Arbetsutskottet beslutar att överklaga Bergstatens beslut om undersökningstillstånd 
från Odin Metals Ltd avseende ett område i Bengtsfors, Dals Eds, Melleruds och 
Åmåls kommuner benämnt Dingelvik nr 100 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Christine Andersson 
 
Beslutet skickas till 

Bergstaten 
Förvaltningsrätten i Luleå  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 397 Dnr KS 2017/303.212 
 
Samråd angående Översiktsplan för Melleruds kommun 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. godkänna samrådshandlingen Översiktsplan för Melleruds kommun.  

2. skicka ut samrådshandling Översiktsplan för Melleruds kommun på samråd  
i enlighet med 3 kap, 9 §, plan- och bygglagen (2010:900) under tiden  
21 november 2018 till 31 januari 2019.  

 
Sammanfattning av ärendet  

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun ha en kommuntäckande och 
aktuell översiktsplan.  

Dess aktualitet ska prövas minst en gång varje mandatperiod. Länsstyrelsen ska 
minst en gång under mandattiden i en sammanställning redovisa sina synpunkter 
gällande statliga och mellankommunala intressen och hur dessa förhåller sig till 
översiktsplanens aktualitet.  

Syftet med en översiktsplan är att den ska utgöra ett strategiskt, tungt vägande 
dokument som visar kommunens samlade, långsiktiga utveckling genom att 
beskriva såväl var som hur kommunen ska utvecklas sett ur ett hållbart socialt, 
ekologiskt och ekonomiskt perspektiv.  
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till samrådshandling – Översiktsiktsplan för Melleruds kommun. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att  

1. godkänna samrådshandlingen Översiktsplan för Melleruds kommun.  

2. skicka ut samrådshandling Översiktsplan för Melleruds kommun på samråd  
i enlighet med 3 kap, 9 §, plan- och bygglagen (2010:900) under tiden  
21 november 2018 till 31 januari 2019.  

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 398    
 
Företagsbesök  
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens arbetsutskott besöker Veconia IT AB i Åsensbruk för att 
informera sig om företagets verksamhet och framtidsplaner. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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