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§ 420 Dnr KS 2017/253.023    
 
Utvärdering av rekrytering av ny kommunchef 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Tarasso AB anlitades i samband med rekryteringen av ny kommunchef.  
Företrädare från rekryteringsföretaget redovisar en uppföljning av uppdraget  
och diskuterar olika frågor kring processen. 
 
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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§ 421 Dnr KS 2017/575.042 
 
Taxor och avgifter inom kultur- och utbildningsnämndens 
verksamhetsområde för 2018 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom kultur- och utbildnings-
nämndens verksamhetsområde för 2018 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och utbildningsnämndens förslag till taxor för nämndens 
verksamhetsområde för 2018 föreligger.   
 
Beslutsunderlag 

• Avgifter biblioteket 2018 
• Musikskoleavgifter 2018 
• Taxor och hyror Kulturbruket på Dal 2018 
• Hyror grundskola/gymnasium 2018 
• Avgift vid borttappat busskort 2018 
• Avgifter för tentamen 2018 
• Taxa för barnsomsorg 2018 
• Taxa för dagbarnvårdare 2018 
• Allmän förskola 2018 
• Taxa för skolbarnomsorg 2018 
• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2017-10-25, § 69. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom 
kultur- och utbildningsnämndens verksamhetsområde för 2018 enligt föreliggande 
förslag. 
 
Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Eva Pärsson 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 422 Dnr KS 2017/545.810 
 
Remissvar över Översyn och revidering av vissa 
riksintresseområden för friluftslivet i Västra Götalands län – 
FO42:2 Vänern, Vänersborg – Vänersnäs  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. Melleruds kommun avgränsar sitt svar till att endast yttra sig över område  
FO 42:2 i remissen. 

2. Melleruds kommun ställer sig frågande till att lägga ytterligare ett skydd ovanpå 
detta område. Alla åtgärder som påtagligt kan skada områdets värden skyddas 
redan idag av Miljöbalken, utökat strandskydd och riksintresset Rörligt friluftsliv. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen överlämnade den 28 februari 2014 underlag till Naturvårdsverket i 
form av värdebeskrivningar för befintliga riksintressen för friluftslivet och dessutom 
förslag på ett stort antal nya områden. Förslagen gjordes i enlighet med 
Naturvårdsverkets riktlinjer. 

I propositionen 2009/10:238 - Framtidens friluftsliv anges att det är av stor vikt att 
utpekade riksintresseområden har god aktualitet genom att ny kunskap och nya 
bedömningar kan tillföras. En av utgångspunktema för områden av riksintresse för 
friluftsliv bör vara att områdena är viktiga för många människors friluftsliv och att 
de kan nyttjas ofta och mycket. 

Naturvårdsverket har under år 2016 fattat beslut om att peka ut flertalet av de 
riksintressen för friluftslivet som Länsstyrelsen föreslog i februari 2014. 

Dock kvarstår några områden där Naturvårdsverket önskar att Länsstyrelsen ger 
berörda kommuner möjlighet att på nytt inkomma med synpunkter på de aktuella 
förslagen. Anledningen är att Naturvårdsverket i samband med sin remiss år 2016 
angående miljökonsekvensbeskrivning (MBK) för riksintresseområdena fick in 
synpunkter från ett antal kommuner på ett eller flera av förslagen. Enligt uppgift  

Av misstag har Melleruds kommun inte fått föreliggande remiss gällande reviderade 
och nya förslag till riksintresseområden för friluftslivet. Det område som är aktuellt 
och som delvis berör Melleruds kommun är benämnt FO42:2 Vänern, Vänersborg – 
Vänersnäs.  

Melleruds kommun ges därför möjlighet att senast den 30 november 2017 
inkomma med eventuellt yttrande i ärendet. 
 
Beslutsunderlag 

• Länsstyrelsens remiss Översyn och revidering av vissa riksintresseområden  
för friluftslivet i Västra Götalands län - FO02 Vänern, Vänersborg – Vänersnäs. 

• Förslag till remissvar. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att  

1. Melleruds kommun avgränsar sitt svar till att endast yttra sig över område  
FO 42:2 i remissen. 

2. Melleruds kommun ställer sig frågande till att lägga ytterligare ett skydd ovanpå 
detta område. Alla åtgärder som påtagligt kan skada områdets värden skyddas 
redan idag av Miljöbalken, utökat strandskydd och riksintresset Rörligt friluftsliv. 

 
Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Eva Pärsson 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 423 Dnr KS 2017/575.052 
 
Taxor och avgifter inom byggnadsnämndens 
verksamhetsområde för 2018 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom byggnadsnämndens 
verksamhetsområde för 2018 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Byggnadsnämndens förslag till taxor för nämndens verksamhetsområde för  
2018 föreligger.   
 
Beslutsunderlag 

• Taxa storformatskrivare m.m. 2018 
• Plan- och bygglovtaxa 2018 
• Byggnadsnämndens beslut 2017-10-25, §§ 217-219. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom 
byggnadsnämndens verksamhetsområde för 2018 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Eva Pärsson 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 424 Dnr KS 2017/625.216  
 
Framtida användning av område/försäljning av tomter  
längs östra sidan av E45 i norra delen av Mellerud 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att, tillsammans med näringslivsansvarig 
och GIS- och kartingenjören, ta fram en idéskiss på en framtida gestaltning av 
området längs östra sidan av E45 i norra delen av Mellerud.  

2. redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 5 december 2017. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har fått flera förfrågningar från intressenter som önska köpa tomtmark 
längs östra sidan av E45 i Mellerud. 

Näringslivsansvarig, samhällsbyggnadschefen och GIS-ingenjören lämnar en aktuell 
information. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att, tillsammans med näringslivsansvarig 
och GIS- och kartingenjören, ta fram en idéskiss på en framtida gestaltning av 
området längs östra sidan av E45 i norra delen av Mellerud.  

2. redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 5 december 2017. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Näringslivsansvarig  
GIS- och kartingenjören 
  

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 425 Dnr KS 2017/589.311 
 
Projekt Autogruppen ny gata, projektbeskrivning och 
igångsättningsbeslut 
 
Arbetsutskottets beslut 

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

För att få en tillfartsväg och access till de tomter som kommunen sålt till bl.a. 
Autogruppen i Väst behöver en ny lokalgata anläggas. 

Byggandet av gatan finansierar av investeringspengar avsatta för projektet.  
För drift av gatan behövs en utökad budget fr.o.m. 2019. 

Urgrävning jordmaterial, fiberduk, grusfyllnad samt dränering av vägkropp  
kommer att ske i egen regi med samarbete av de utav kommunen kontrakterade 
entreprenörer. Asfaltering avropas på gällande avtal med entreprenör. 

Projektet beräknas pågå från den 1 oktober 2017 till den 31 december 2018. 
 
Beslutsunderlag 

Projektbeskrivning med kalkyl. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

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

Samhällsbyggnadschefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 426 Dnr KS 2017/311.056 
 
Omfördelning av investeringsmedel från projekt Nytt 
kartsystem VA till projekt Övergripande styr- och 
övervakningssystem VA 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att omfördela investeringsmedel från projekt Nytt 
kartsystem VA till projekt Övergripande styr- och övervakningssystem VA. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Arbetsutskottet beslutade den 20 juni 2017, § 252, att ge samhällsbyggnadschefen 
i uppdrag att starta projektet Övergripande styr- och övervakningssystem VA. 

I dagsläget finns inget behov av nytt kartsystem (projektet har inte startat) utan 
dessa medel överflyttas till övervakningen då detta projekt efter beräkningar inte 
kan hålla budget på sitt tilldelade investeringsbelopp utan att detta belopp behöver 
utökas från 1 Mnkr till 1,4 Mnkr. 
 
Beslutsunderlag 

• Omfördelningskalkyl. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att omfördela investerings-
medel från projekt Nytt kartsystem VA till projekt Övergripande styr- och 
övervakningssystem VA. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 427 Dnr KS 2016/478.052 
 
Slutredovisning av Projekt Vårbruksgatan ny gata 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt Projekt Vårbruksgatan  
ny gata och avslutar ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Ett företag hade byggt en ny lokal och kommunen behövde anlägga en ny gata 
för att få en väg till företaget. Kommunen har anlagt en ny väg och asfalterat vägen till 
byggnaden. 

Projektet beräknades pågå från den 10 maj till den 31 oktober 2016. 

Arbetsutskottet beslutade den 25 oktober 2016, § 374, att ge samhälls-
byggnadschefen i uppdrag att starta projektet Vårbruksgatan ny gata och  
lämna en slutredovisning när projektet är slutfört. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2016-10-25, § 374. 
• Slutredovisning. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt 
Projekt Vårbruksgatan ny gata och avslutar ärendet. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 428 Dnr KS 2015/275.041 
 
Slutredovisning av projekt Ny väg på Ängenäs 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt Ny väg på Ängenäs  
och avslutar ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Ett företag hade byggt en ny lokal på Ängenäs och kommunen behövde anlägga  
en ny gata för att få en väg till företaget. 

Projektet beräknades pågå från den 10 maj till den 31 oktober 2016. 

Arbetsutskottet beslutade den 25 oktober 2016, § 374, att ge samhälls-
byggnadschefen i uppdrag att starta projektet Vårbruksgatan ny gata och  
lämna en slutredovisning när projektet är slutfört. 

Kommunen har nu byggt vägen så att flera hus kan byggas. Vägen är belagd  
med grus och har belysning. Avsatta medel i projektet räckte inte för asfaltering. 
Detta är något som får lösas under 2018. Att kostnaderna blev högre än beräknat. 
beror på att det var sämre markförhållanden än förväntat och hur dagvattnet togs 
hand om. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2016-10-25, § 374. 
• Slutredovisning. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt 
Ny väg på Ängenäs och avslutar ärendet. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 429 Dnr KS 2015/275.041 
 
Slutredovisning av Projekt Köp av mark Hunnebyn 1:5-5 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisningen av projekt Köp av mark 
Hunnebyn 1:5-5 och avslutar ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Hunnebyns återvinningscentral ligger på mark som kommunen 2016 arrenderade. 
Eftersom kommunen har verksamhet på marken som inte kommer att kunna 
återställas så var det strategiskt bra för kommunen att äga denna mark.  

Köpeskillingen uppgick till 300 tkr plus lagfartskostnad 4,5 tkr (1,5 procent)  
vilket totalt blev 304,5 tkr. Stämpelskatt tillkom. 

Kommunstyrelsen beslutade den 14 september 2016, § 150, att ge samhälls-
byggnadschefen i uppdrag att köpa marken – fastigheten Mellerud Hunnebyn  
1:5-5.  
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens beslut 2016-09-14, § 150. 
• Slutredovisning. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen godkänner slutredovisningen av 
projekt Köp av mark Hunnebyn 1:5-5 och avslutar ärendet. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 430    
 
Tekniska frågor  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadschefen redogör för aktuella tekniska frågor: 

• VA-plan 
Förslag snart klart. Workshop den 11 januari 2018. Därefter ska förslaget ut  
på remiss/utställning. Sammanställning av remissvar. Politiskt behandling inför 
beslut/antagande innan sommaren 2018. 

• Invigning av nya skolgården  
Samhällsbyggnadschefen redogör för den planerade invigningen av den nya 
skolgården vid Rådaskolan/Nordalskolan den 8 november 2017. 

• Dahlstiernska gymnasiets 15-årsjubileum 
Samhällsbyggnadschefen redogör för det planerade jubiléet den 8 november 
2017. 

• Återköp av mark 
Kommunen har återköpt mark som sålts till Hellberg. Marken var betecknad som 
parkmark och kunde inte användas som industrimark enligt gällande detaljplan. 

 
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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§ 431 Dnr KS 2017/546.003  
 
Reglemente för tillfällig uthyrning av kommunala lokaler  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar fastställa upprättat förslag till Reglemente för  
tillfällig uthyrning av kommunala lokaler. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Inom Melleruds kommun finns idag fastställda hyror och taxor för uthyrning av 
lokaler samt riktlinjer för lokalförsörjningsstrategi, interna hyror samt tomställda 
lokaler. Föreliggande reglemente har som syfte att stödja tillämpningen av Vision 
Mellerud inklusive inriktningsmål och värdegrund, även vid uthyrning av 
kommunens lokaler och lokaler som uppbär kommunalt stöd. 

Kommunstyrelsen beslutade den 11 oktober 2017, § 159, att  

1. återremittera ärendet för vidare beredning. 

2. redovisningen av uppdraget ska ske vid kommunstyrelsens möte i november. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Förslag till Reglemente för uthyrning av kommunala lokaler och lokaler som 

uppbär kommunalt stöd.  
• Kommunstyrelsens beslut 2017-10-11, § 159 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar fastställa upprättat  
förslag till Reglemente för tillfällig uthyrning av kommunala lokaler. 
 
Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Eva Pärsson 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 432  
   
Aktuella frågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Föreningsbidrag 
T.f. kommunchefen tar upp hantering av ansökningar från föreningar  
om mindre belopp till olika evenemang. 

 
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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§ 433 Dnr KS 2017/595.805 
 
Ansökan om bidrag till Konstvandring i Dalsland 2018  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. Melleruds kommun beviljar Konstvandring i Dalsland 2 tkr i bidrag för  
2018 års arrangemang under förutsättning att övriga berörda kommuner  
fattar likalydande beslut.  

2. finansiering sker inom kommunchefens budget centralt. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Föreningen Konstvandring i Dalsland arrangerat varje år en konstvandring under 
Kristi Himmelfärdshelgen då medlemmar öppnar sina ateljéer under fyra dagar.  
I samband med 2018 års vandring – 10 till 13 maj - anordnas en samlings-
utställning att på Dalslands Konstmuseum i Upperud. 

I samband med 2018 års konstvandring kommer en Västra Götalandsregionen 
kommer att bidrag med lika stort bidrag som kommer in från de sex berörda 
kommunerna. 

Föreningen ansöker om 2 tkr från Melleruds kommun. 
 
Beslutsunderlag 

• Ansökan om bidrag från Föreningen Konstvandring i Dalsland.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

1. Melleruds kommun beviljar Konstvandring i Dalsland 2 tkr i bidrag för  
2018 års arrangemang under förutsättning att övriga berörda kommuner  
fattar likalydande beslut.  

2. finansiering sker inom kommunchefens budget centralt. 
 
Beslutsgång 

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

Föreningen Konstvandring i Dalsland 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 434 Dnr KS 2017/591.805 
 
Ansökan om bidrag till arrangemang av Lions julmarknad i 
Mellerud den 10 december 2017 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att Melleruds kommun 

1. beviljar Lions i Mellerud 6 tkr i bidrag till julmarknad i Mellerud den  
10 december 2017. 

2. finansiering sker inom kommunchefens budget centralt. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Lions i Mellerud har den 18 oktober 2017 ansökt om ett bidrag på 6 tkr för att 
arrangera julmarknaden i Mellerud den 10 december 2017.  

Totalkostnaden är beräknad till mellan 10 och 12 tkr för konferencier, uppträdande, 
transporter, annonser och affischer m.m. 
 
Beslutsunderlag 

• Bidragsansökan från Lions i Mellerud 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

1. beviljar Lions i Mellerud 6 tkr i bidrag till julmarknad i Mellerud den  
10 december 2017. 

2. finansiering sker inom kommunchefens budget centralt. 
 
Beslutsgång 

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

Lions i Mellerud 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 435 Dnr KS 2017/537.805 
 
Ansökan om bidrag till arrangemang av julmarknad och 
klappjakt i Dals Rostock den 9 december 2017  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att Melleruds kommun 

1. beviljar Klappjaktskommittén i Dals Rostock 5 tkr i bidrag till  
julmarknad och klappjakt i Dals Rostock den 11 december 2017. 

2. finansiering sker inom kommunchefens budget centralt. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Klappjaktskommittén i Dals Rostock (Kroppefjälls IF OK Kroppefjäll, Röda 
Korset/Kyrkan, Vandringslederna och Hembygdsföreningen) har den 20 september 
2017 ansökt om ett bidrag på 5 tkr för att arrangera julmarknad och klappjakt i 
Dals Rostock den 9 december 2017.  

Ansökan avser kostnaden för hyra av två tält, inköp av godispåsar samt 
ljussättning av parken. Kommittén önskar även kommunens hjälp med att resa 
tälten den 8 december och ta ner dem den 11 december 2017. 
 
Beslutsunderlag 

• Bidragsansökan från Klappjaktskommittén. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

1. beviljar Klappjaktskommittén i Dals Rostock 5 tkr i bidrag till  
julmarknad och klappjakt i Dals Rostock den 11 december 2017. 

2. finansiering sker inom kommunchefens budget centralt. 
 
Beslutsgång 

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

Klappjaktskommittén i Dals Rostock 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 436 Dnr KS 2017/275.819  
 
Motion om inrättande av Fritidsbank i Mellerud - lägesrapport 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge kultur- och fritidsutvecklaren i uppdrag att fortsätta 
beredningen av ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Pål Magnussen (V) föreslår i en motion den 16 maj 2017 att kommunfullmäktige 
beslutar att kommunen öppnar en fritidsbank i Mellerud. 

Arbetsutskottet gav den 7 juni 2017, § 223, kultur- och fritidsutvecklaren i uppdrag 
att utreda motionen och lämna förslag till svar.  

Arbetsutskottet beslutade den 12 september 2017, § 331, att ge kultur- och 
fritidsutvecklaren i uppgift att undersöka intresset bland föreningar och 
organisationer, i och med anknytning till Melleruds kommun, för att delta i  
arbetet med att öppna en fritidsbank.  

Kultur- och fritidsutvecklaren lämnar en aktuell redovisning av pågående 
utredningsarbetet och idéer kring hur ett Fritidsbank skulle kunna organiseras  
i kommunal regi. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att ge kultur- och 
fritidsutvecklaren i uppdrag att fortsätta beredningen av ärendet. 
 
Beslutsgång 

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

Kultur- och fritidsutvecklaren   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 437    
 
Rapporter 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden 
m.m: 

• Möte om polisorganisation 
Ordföranden informerar från mötet i Bengtsfors om vad som är på gång inom 
polisorganisationen i Östra Fyrbodal/Dalsland. 

 
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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§ 438 Dnr KS 2017/605.336 
 
Remissvar över Förslag till uppdaterad bevarandeplan samt 
information om skydd av naturvärden för Natura 2000-
området Lunnebo SE0530116 i Melleruds kommun 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att Melleruds kommun inte har något att erinra mot 
förslaget till uppdaterad bevarandeplan för Natura 2000-området SE0530116 
Lunnebo. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Länsstyrelsen i Västra Götaland har under 2017 ett uppdrag att uppdatera 
bevarandeplanerna till länets Natura 2000-områden.  

Sedan förra bevarandeplanen skrevs 2005 har området inventerats ytterligare  
och Länsstyrelsen vill informera om nuvarande kunskapsläge om naturtyperna i 
området. I bevarandeplanen finns en karta där som visar kända naturtyper 
(naturvärden) i området.  

Länsstyrelsen bedömer att förslaget på bevarandeplan är viktigt för markägare  
och förvaltare att känna till. Eventuella synpunkter ska ha kommit in till 
länsstyrelsen senast den 15 november 2017.  
 
Beslutsunderlag 

• Länsstyrelsens förslag på bevarandeplan för Natura 2000-området  
Lunnebo SE0530116. 

• Förslag till remissvar. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att Melleruds kommun inte har 
något att erinra mot förslaget till uppdaterad bevarandeplan för Natura 2000-
området SE0530116 Lunnebo. 
 
Beslutsgång 

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

Länsstyrelsen i Västra Götaland   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-07 23
  
 
 
 
 
 

§ 439 Dnr KS 2017/604.042 
 
Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund - delårsrapport 
januari-augusti 2017 med bokslutsprognos samt 
revisionsrapport  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  

Kommunfullmäktige godkänner Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds 
delårsrapport med bokslutsprognos för januari-augusti 2017. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har den 24 oktober 2017 överlämnat 
delårsrapport januari-augusti 2017 med bokslutsprognos till medlemskommunerna. 

Delårsrapporten för förbundet visar på ett negativt resultat på 1 372 tkr. Prognosen 
för helåret 2017 visar dock på att förbundet kommer att avsluta året med ett 
plusresultat på cirka 1 000 tkr. 
 
Beslutsunderlag 

• Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund delårsrapport januari-augusti 2017  
med bokslutsprognos.  

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige godkänner Norra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbunds delårsrapport med bokslutsprognos för januari-augusti 
2017. 
 
Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Eva Pärsson 
 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 440 Dnr KS 2017/42.041 
 
Budget 2018, plan 2019-2020 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa budget 2018 med föreslagna finansiella mål och inriktningsmål med 
tillägget att kultur- och utbildningsnämnden får 1 Mnkr extra för att täcka ett 
underskott på 1 Mnkr på grund av obalans i skolskjutsverksamheten. 

2. fastställa verksamhetsplan för 2019-2020. 
 
Avstår 

Daniel Jensen (KD) avstår från att delta i beslutet på grund av att underlag saknas 
från kultur- och utbildningsnämnden vad gäller extra medel till 
skolskjutsverksamheten. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt 8 kap. § 8 i kommunallagen ska budgeten fastställas av kommunfullmäktige 
före november månads utgång.  
 
Beslutsunderlag 

• Reviderat förslag till budget för 2018 och plan 2019-2020.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa budget 2018 med föreslagna finansiella mål och inriktningsmål med 
tillägget att kultur- och utbildningsnämnden får 1 Mnkr extra för att täcka ett 
underskott på 1 Mnkr på grund av obalans i skolskjutsverksamheten. 

2. fastställa verksamhetsplan för 2019-2020. 
 
Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Eva Pärsson 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 441 Dnr KS 2017/474.042 
 
Prognos 3/2017 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Tredje prognosen för 2017 visar på ett positivt resultat på 22,4 Mnkr att  
jämföra med det ursprungligen budgeterade resultatet på 25,6 Mnkr. 
 
Beslutsunderlag 

• Delårsrapport 3/prognosbokslut 2017 
 

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 Eva Pärsson 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 442    
 
Näringslivs- och marknadsföringsfrågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Näringslivs- och marknadsföringsansvarig redogör för aktuella frågor: 
 
• Löpande aktiviteter Näringsliv 

Löpande företagsbesök i kommunen - 33 utförda 
Industrigruppen - besök hos Innovatum 9 november 2017. 
Köpmannaföreningen driver projekt med skyltning samt stöttar med julmarknad. 
Näringslivsrådet har fokus på samarbete med skola och näringsliv – möte 
angående studiebesök. 
MellerudsNavet genomför föreläsningar under 2018, första bokad till 28 februari 
2018. MellerudsNavets årsmöte bokat till 14mars 2018. 
Fyrbodal kommunalförbund anordnar resa till Förenklingsforum  
11-12 december 2017. 
Position Väst - Node Pole samarbetet. 
Västra Götalandsregionen vill anordna Unga landsbygdsdagen i Mellerud. 
Flera bidragsförfrågningar.. 
Försöker initiera mer samarbete med skola + näringsliv. 
Förbättrad skyltning mot centrum samt uppdatering av sex infoskyltar.  
Koordinering av exploatering av mark samt etableringsärenden. 
Kanalyran 2018. 
Översikstplanen. 
Övergång med budget för Dalsland Center samt uppstart av nytt samarbete. 
Budget och planering för 2018. 

• Etableringsärenden 
Stöttar Håfab i en aktuell förfrågan för etablering i deras lokaler. Med 
kommunens hjälp har de skickat in en ansökan om bidrag ifrån Länsstyrelsen 
som kan ge upp till 600 tkr i bidrag. 
Aktuell förfrågan via Position Väst för mindre datacenterlokal – Håfab är aktuella. 
Håfab kommer inkluderas som en site i Node Poles internationella databas. 
Förfrågningar på Syrenen norr om skolans parkering. 

• Marknadsföring 
Uppdrag om profilprogram – förbereder för direktupphandling. 
Påbörjat förberedelser för emigrationsmässa i Holland 10-11 februari 2018. 
Enkät till gäster i Sunnanå Hamn. 

 
  

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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§ 443    
 
Företagsbesök  
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens arbetsutskott besöker Mabentho AB i Melleruds kommun för  
att informera sig om företagets verksamhet och framtidsplaner samt besöka 
fastigheter på Ängenäsområdet. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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