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§ 1 Dnr KS 2017/367.011 
 
Slutredovisning av projekt Tillgänglighet Gata/park 2017  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt Tillgänglighet Gata/park 
2017 och avslutar ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Arbetsutskottet beslutade den 15 augusti 2017, § 284, att ge samhällsbyggnads-
chefen i uppdrag att starta projektet Tillgänglighet Gata/park 2017 och lämna en 
slutredovisning när projektet är slutfört. 

På Strömmersviks badplats har anpassningar genomförts med följande åtgärder: 

• Projektet har innefattat iordningställande av hårdgjorda grusgångar mellan 
parkering och sjön. Vi har också i anslutning till gångvägen iordningställt en 
hårdgjord yta för sittbänkar. På denna yta har vi köpt in monterat och placerat 
ut sittbord som är tillgänglighetsanpassade samt anlagt en grill. 

• Vi har låtit gjuta en betongplatta och köpt in och monterat en ombyteskur som 
också är tillgänglighetsanpassad. Vid strandkanten har vi köpt in och anlagt en 
badramp, detta för att rörelsehindrade skall ha möjlighet att komma ut i vattnet 
på ett bra sätt. Anledning till överdrag (12 278 kronor) beror på att 
markarbetena för hårdgjorda ytor blev mer omfattande. 

Anpassning av trottoarer vid butikslokalerna i Börsenhuset har utförts med 
finansiering via driften då investeringsbeloppet inte räckte till detta arbete. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2017-08-15, § 284. 
• Slutredovisning. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt 
Tillgänglighet Gata/park 2017 och avslutar ärendet. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschefen gata/park 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen  
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§ 2 Dnr KS 2019/2.846 
 
Ansökan om investeringsmedel till en ny brygga i Upperud  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. Melleruds kommun avslår Spångens Motorklubbs ansökan om bidrag till 
investering i ny brygga. 

2. Melleruds kommun godkänner Spångens Motorklubbs investering i ny brygga. 

3. avskrivningstiden ska vara 35 år förutsatt att byggnationen sker i överens-
stämmelse med kommunens riktlinjer. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Spångens Motorbåtsklubb (SMK) i Upperud arrenderar fastigheten Upperud 9:10 
med tillhörande mark av Melleruds Kommun. Arrendet uppgår till 2 500 kronor per 
år. I avtalet ingår även att klubben årligen ska investera 20 tkr kr i anläggningen. 

SMK har under de senaste åren haft en kölista till bryggplatser på cirka 6 per år. 
Under det gångna året har klubben haft tät kontakt med exploatör angående att 
kunna erbjuda brygg platser till de nya fastigheterna som byggs i Sundseruds-
området. SMK har kommit överens med exploatören om att han skall få tillgång till 
10 båtplatser. 

SMK har beslutat att bygga en förlängning av C-bryggan på 15 meter till en 
kostnad på cirka 220 tkr. SMK har ansökt om dispens på strandskyddet och bygglov 
vilket har beviljats. SMK har också gjort andra förändringar i hamnen som ska leda 
till att klubben får ett antal fler platser att tillgå. 

För att klara investeringen av bryggan, ansöker SMK nu om kommunalt bidrag till 
en ny brygga. SMK anser att denna utbyggnad gynnar tillväxten i kommunen och 
blivande inflyttningar till samhället Åsensbruk.  
Melleruds kommuns fastighetenhet har utanför arrendeavtalet stöttat SMK med 
underhåll av toaletter och bostad till en kostnad av 102 628 kronor för åren  
2014-2017. 

De nya intäkter som SMK får för tillkommande båtplatser bör täcka ränta och 
avskrivningskostnader. Bifaller Melleruds Kommun investeringen kan arrendeavtalet 
höjas med motsvarande kostnad per år. Bryggor Melleruds Kommun nyinvesterar i 
lägger vi på 35 års avskrivning. 

Beslutsunderlag 

• Spångens Motorbåtsklubb (SMK) ansökan. 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att  

1. Melleruds kommun avslår Spångens Motorklubbs ansökan om bidrag till 
investering i ny brygga. 
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2. Melleruds kommun godkänner Spångens Motorklubbs investering i ny brygga. 

3. avskrivningstiden ska vara 35 år förutsatt att byggnationen sker i överens-
stämmelse med kommunens krav. 

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 3    
 
Samhällsbyggnadsfrågor  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadschefen redogör för aktuella samhällsbyggnads- och planfrågor: 

• Kretsloppspark 
Samhällsbyggnadschefen redogör för planerna på en kretsloppspark i Melleruds 
tätort, studiebesök vid Alelyckan och eventuellt förvärv/sanering av fastighet i 
kvarteret Måsen. Kommunen kommer att gå vidare med planering av en 
kretsloppspark men kommer inte att gå vidare och köpa mark i kvarteret Måsen. 

• VA-enheten 
VA-chefen informerar om personalsituationen, utbildning av befintlig och 
rekrytering. VA-planens påverkan på inriktning av verksamheten. 

• Förråd/Renhållning 
Renhållningschefen sluttäckning av Hunnebyn. Personalsituationen inom 
verksamheten. Införandet av kontantfri betalning på Hunnebyn. OSA-
verksamheten och samarbete med IFO med arbetslösa ungdomar m.m. 
Servicelagets verksamhet. Kommunförrådets verksamhet. Skötsel av 
kommunens skog och mark m.m. Lokala trafikföreskrifter. Parkeringsböter. 

• Fjärrvärme/fastigheter 
Enhetschefen informerar om personalsituationen och utbildning. Aktuella 
ombyggnationer/utbyggnationer m.m. Bostadsanpssningar. Upphandlingar, 
ramavtal m.m. Samarbete med Melleruds Bostäder. Drift av café i Sunnanå 
Hamn. 

• Kost/service 
Enhetschefen informerar om personalsituationen. Broschyren Mat- och måltids-
glädje för äldre i Melleruds kommun. Arbete för att minska användandet av 
halvfabrikat och laga maten från grunden. Lokalvården – utveckling av 
verksamheten med utrustning/maskiner m.m. 

• Gata/park 
Enhetschefen informerar om personalsituationen. Pågående rekrytering. Många 
projekt på gång inom gata. För närvarande avtalslösa mot Melleruds Bostäder. 
Drift och rondering av lekplatser, badplatser och gatubelysning. 

• Ekonom 
Ekonomen informerar om förvaltningens arbete med ekonomi.  

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 4    
 
Information om Förenkla - helt enkelt 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Sveriges Kommuner och Landstings utbildning Förenkla - helt enkelt är till för 
kommuner som vill utveckla sina företagskontakter. Komplicerade processer ska 
upplevas enklare för kunden. Utbildningen riktar sig till chefer, handläggare och 
politiker som möter företag i sitt arbete.  

Regionutvecklare Thomas Forslin informerar om utbildningens innehåll m.m. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 5 Dnr KS 2018/374.045 
 
Borgensförbindelse mellan Kommuninvest och Melleruds 
kommun (förnyad)  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att 

1. Melleruds kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 4 februari 
1998 (”Borgensförbindelsen”), vari Melleruds kommun åtagit sig solidariskt 
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) 
(”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger 
företräda Melleruds kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för 
ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande 
till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer. 

2. Melleruds kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Melleruds 
kommun den 4 oktober 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests 
medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa 
anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgens-
förbindelsen, alltjämt gäller. 

3. Melleruds kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Melleruds 
kommun den 4 oktober 2011, vari Melleruds kommuns ansvar för 
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller. 

4. utse Kommunstyrelsens ordförande Morgan E Andersson och kommunchef 
Sophia Vikström att för kommunens räkning underteckna alla handlingar. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet 
ingicks. Giltighetstiden för Melleruds kommuns borgensåtagande kommer inom kort 
att löpa ut. Med hänsyn till att borgensförbindelsen utgör ett av villkoren för 
medlemskap i Föreningen och den betydelse borgens-förbindelserna har för 
Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor vikt att Melleruds kommun fattar 
ett nytt beslut i kommunfullmäktige som bekräftar att borgensförbindelsen alltjämt 
är gällande. 

Beslutsunderlag 

• Skrivelser från Kommuninvest. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att 

1. Melleruds kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 4 februari 
1998 (”Borgensförbindelsen”), vari Melleruds kommun åtagit sig solidariskt 
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) 
(”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger 
företräda Melleruds kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för 
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ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande 
till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer. 

2. Melleruds kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Melleruds 
kommun den 4 oktober 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests 
medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa 
anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgens-
förbindelsen, alltjämt gäller. 

3. Melleruds kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Melleruds 
kommun den 4 oktober 2011, vari Melleruds kommuns ansvar för 
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller. 

4. utse Kommunstyrelsens ordförande Morgan E Andersson och kommunchef 
Sophia Vikström att för kommunens räkning underteckna alla handlingar. 

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 6 Dnr KS 2016/460.005 
 
Utvärdering av webb-sändningar från kommunfullmäktiges 
sammanträden  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fullmäktiges sammanträden, efter genomförd 
provperiod, även fortsättningsvis ska filmas och efter redigering läggas ut på 
kommunens hemsida. 

Sammanfattning av ärendet 

I ärende KS 2016/460 togs beslutet att fullmäktigemötena skulle filmas på prov och 
en utvärdering presenteras. På grund av ombyggnationen av Tingshuset försenades 
blev utvärderingsperioden försenad till år 2018. 

Fullmäktige mötena har filmats under hela 2018 och publicerats på kommunens 
hemsida. Det hela har genomförts med mycket enkel utrustning och kvalité på ljud 
och bild har varit medelmåttigt. 

Kostnaden för 2018 års filmning av fullmäktigemötena uppgår till cirka 47 tkr. Om 
filmning av fullmäktigemötena ska fortsätta behöver vissa justeringar göras av 
regelverk och ny utrustning införskaffas för att förbättra kvalité och kostnads-
effektivitet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunfullmäktiges beslut 2016-09-28, § 94. 
• Kommunfullmäktiges beslut 2018-05-23, § 52. 
• Arbetsutskottets beslut 2018-12-04, § 457. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse/utvärdering. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C) och Daniel Jensen (KD): Kommunfullmäktige beslutar att 
fullmäktiges sammanträden, efter genomförd provperiod, även fortsättningsvis ska 
filmas och efter redigering läggas ut på kommunens hemsida. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 7 Dnr KS 2018/759.003 
 
Reglemente för överförmyndaren i Melleruds kommun  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa reglemente för överförmyndaren i Melleruds kommun enligt 
föreliggande förslag.  

2. upphäva reglemente för överförmyndaren i Melleruds kommun antagen av 
kommunfullmäktige den 20 juni 2007, § 63.  

 
Sammanfattning 

I varje svensk kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndar-
nämnd med uppgift att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns 
förvaltning och efter ansökan eller anmälan utreda behovet av nämnda insatser. 
Detta för att inte rättsförluster ska uppstå för dem som av olika anledningar inte 
kan förvalta sin egendom, föra sin talan och tillvarata sina rättigheter.  

Överförmyndaren utses av kommunfullmäktige och verksamheten styrs av 
Föräldrabalken (FB) och Förmynderskapsförordningen. Överförmyndarens 
verksamhet står i sin tur under tillsyn av Länsstyrelsen och besluten kan  
överklagas hos Förvaltningsrätten. Melleruds kommun ingår idag i en  
samverkan med bland annat Uddevalla kommun. 

Eftersom nuvarande reglemente antogs 2007 finns behov av en uppdatering.  
Därför har ett förslag på reviderat reglemente för överförmyndaren har tagits  
fram av överförmyndaren.  
 
Beslutsunderlag: 

• Nuvarande reglemente för överförmyndaren. 
• Förslag till reviderat reglemente för överförmyndaren. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa reglemente för överförmyndaren i Melleruds kommun enligt 
föreliggande förslag.  

2. upphäva reglemente för överförmyndaren i Melleruds kommun antagen av 
kommunfullmäktige den 20 juni 2007, § 63. 

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 8 Dnr KS 2019/19.336 
 
Svar på remissen Bevarandeplan för Natura 2000-området 
SE0530117 Stommebäcken  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att Melleruds kommun lämnar följande synpunkter: 

1. Länsstyrelsen skriver i sitt yttrande att betesdjur (nötdjur) ej bör tillåtas att  
gå ner i vattnet. Melleruds kommun förutsätter att det ändå går att få till en 
lösning för att hävd ska kunna ske i området, på ett praktiskt vis, om det skulle 
bli aktuellt. På häradskartan syns både kvarn, åkermark och lövträdsindikatorer 
och mer eller mindre extensiv hävd i form av bete har bedrivits i området.  

2. I övrigt har kommunen inget att erinra mot förslaget till uppdaterad bevarande-
plan för Natura 2000-området SE0530117 Stommebäcken utan ser positivt på 
ett fortsatt arbete för att bevara och öka beståndet av flodpärlmussla och andra 
arter knutna till miljöerna i området.  

 
Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen hade under åren 2014-2018 ett uppdrag att uppdatera 
bevarandeplaner för länets Natura 2000-områden. I uppdraget ingår även att se till 
att områdena har tillräckliga skydd och skötsel.   

Den befintliga bevarandeplanen för området fastställdes 2005-08-15. Under sitt 
uppdrag såg länsstyrelsen ett behov av att uppdatera bevarandeplanen för området 
då natura2000-typen 3260 – Mindre vattendrag återfunnits inom området samt att 
planen behövde tydligare mål.  

Natura 2000-området Stommebäcken ligger i kommunens västra del och sträcker 
sig från Lilla Yxesjön i väster till Teåkerssjön i öster. Stommebäcken hyser ett 
reproducerande bestånd av den rödlistade arten flodpärlmussla. Länsstyrelsen har i 
den uppdaterade bevarandeplanen för området lagt till Natura2000-typen 3260 – 
Mindre vattendrag samt satt upp tydliga bevarandemål för vattendraget samt för 
arten 1029 – Flodpärlmussla (Margaritifera margaritifera), en art som är skyddad 
under art- och habitatdirektivet.  
 
Beslutsunderlag 

• Länsstyrelsens remisshandlingar. 
• Dalslands miljö-och energikontors förslag till remissyttrande. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att Melleruds kommun lämnar 
följande synpunkter: 

1. Länsstyrelsen skriver i sitt yttrande att betesdjur (nötdjur) ej bör tillåtas att  
gå ner i vattnet. Melleruds kommun förutsätter att det ändå går att få till en 
lösning för att hävd ska kunna ske i området, på ett praktiskt vis, om det skulle 
bli aktuellt. På häradskartan syns både kvarn, åkermark och lövträdsindikatorer 
och mer eller mindre extensiv hävd i form av bete har bedrivits i området.  
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2. I övrigt har kommunen inget att erinra mot förslaget till uppdaterad bevarande-
plan för Natura 2000-området SE0530117 Stommebäcken utan ser positivt på 
ett fortsatt arbete för att bevara och öka beståndet av flodpärlmussla och andra 
arter knutna till miljöerna i området.  

 
Beslutsgång 

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

Länsstyrelsen Västra Götaland 
Dalslands miljö- och energikontor 
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§ 9 Dnr KS 2019/27.805 
 
Ansökan om ekonomiskt stöd till driften av Kanalmuseet 
under 2019 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. återremittera ärendet till kommunchefen för vidare beredningen. 

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den  
12 februari 2019. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Skålleruds hembygdsförening, som driver Kanalmuseet och Skans 453 i Håverud, 
har den 10 januari 2019 ansökt hos Melleruds Kommun om ett ekonomiskt stöd på 
120 tkr till driften av museet och skansen under 2019. 

Kanalmuseet är öppet varje dag från 1 maj till 30 september. Övrig tid tas 
besökare emot efter överenskommelse, men även strögäster är välkomna in då 
museet är bemannat året om. Museet fungerar en stor del av året också som 
turistinformation och är den enda platsen i Håverud där besökare kan få förtäring  
i föreningens lilla café, utanför högsäsongen. 

Kanalmuseet är även Skålleruds hembygdsförenings egen hembygdsgård. 
Föreningen anordnar olika tillställningar flera gånger om året för såväl kommunens 
invånare som allmänheten.  

Intäkterna kommer i huvudsak från medlemsavgifter och inträde. Detta inte 
tillräckligt för att få verksamheten att gå runt. Trots flera åtgärder för att minska 
elkostnaderna har dessa bara ökat och belastar idag föreningens ekonomi negativt. 
Personalkostnaderna ökar också när bidragen från Arbetsförmedlingen minskar. 
Utan ideellt arbete från såväl styrelsen som från några få medlemmar skulle 
museet för länge sen fått stänga. Museet är dock välbesökt och mycket uppskattat. 
Dess verksamhet bidrar mycket till turisternas trevnad i Håverud. 

Melleruds kommun har under flera år beviljat ett bidrag på 60 tkr till föreningen. 
För 2018, jubileumsåret för Dalslands kanal har föreningen dessutom fått ett extra 
bidrag på 90 tkr. Dessa pengar har varit mycket välkomna och medfört att 
föreningen har kunnat anställa en extra personal under sommarmånaderna. 

Ett museum måste också utvecklas och nya utställningar måste byggas för att 
kunna fortsätta att vara attraktivt. Tack vare kommunens extra tillskott har 
föreningen under 2018 kunnat komplettera bidraget från Riksantikvarieämbetet  
och förverkliga jubileumsutställningen Drömmen om en kanal. 

För 2019 planerar föreningen att bygga om utställningen med kraftstationens 
gamla maskiner samt ångmaskinerna från de gamla båtarna som trafikerade 
kanalen. Dessutom planerar föreningen att visa Åsensbruks Musikkårs gamla 
uniformer, instrument och övrig rekvisita. 
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Beslutsunderlag 

• Skålleruds hembygdsförenings ansökan om bidrag. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att  

1. återremittera ärendet till kommunchefen för vidare beredningen. 

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den  
12 februari 2019. 

 
Beslutsgång 

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

Kommunchefen 
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§ 10 Dnr KS 2018/730.163 
 
Utredning av behov om avtal med frivillig resursgrupp eller 
motsvarande  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar ge kommunchefen i uppdrag att utveckla samverka  
med frivilliga försvarsorganisationer och andra relevanta aktörer samt vid behov 
teckna avtal. Utgångspunkten för samverkan är de identifierade stödbehoven som 
kan föreligga vid samhällsstörningar. 

Sammanfattning av ärendet 
Frivilliga utgör en viktig del i samhällets krisberedskap, enligt nuvarande 
försvarsinriktningsbeslut liksom i Försvarsberedningens delbetänkande 
Motståndskraft. Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila 
försvaret 2021–2025.  

Genom instruktion för krisberedskapsarbete i Melleruds kommun har 
kommunstyrelseförvaltningen getts i uppdrag att under 2018 utreda behovet av att 
teckna avtal om frivillig resursgrupp eller motsvarande. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet för komplettering av vilka 
frivilligorganisationer som kommunen kan teckna avtal med. Redovisningen ska ske 
vid utskottets sammanträde den 29 januari (2018-12-18, § 467). 

Samhällsbyggnadsförvaltningen kontaktades under utredningens gång för att 
bedöma behovet av samverkan med frivilliga försvarsorgan-isationer. I samband 
med återremissen har utredningen kompletterats med behov av samverkan som 
uttryckts av övriga förvaltningar. 

Kommunsstyrelseförvaltningen bör ges i uppdrag att utveckla samverkan med 
frivilliga försvarsorganisationer samt vid behov teckna avtal. Utgångspunkten bör 
vara de identifierade behoven av stöd som kan föreligga vid samhällsstörningar.  
 
Beslutsunderlag 

• Utredningen 2018-12-06 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-12-06 
• Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 december 2018, § 467.  
• Ny tjänsteskrivelse 2019-01-09. 
• Kompletterad utredning. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar ge kommunchefen i uppdrag 
att utveckla samverka med frivilliga försvarsorganisationer och andra relevanta 
aktörer samt vid behov teckna avtal. Utgångspunkten för samverkan är de 
identifierade stödbehoven som kan föreligga vid samhällsstörningar. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 11 Dnr KS 2019/42.290 
 
Redovisning av arbetsläget med lokalförsörjningsplanen 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Frågor har väckts om hur kommunen på ett så effektivt sätt som möjligt ska 
disponera och utnyttja sina lokaler. Arbetet har startats i kommunchefens 
ledningsgrupp som tillsatt en arbetsgrupp som tar fram förslag, ritningar och 
kostnadskalkyler. 

Verksamhetsutvecklaren lämnar en aktuell redovisning av arbetsläget med 
lokalförsörjningsplanen. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 12 Dnr KS 2018/338.001  
 
Redovisning av arbetsläget med bostadsförsörjnings-
programmet 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Ett bostadsförsörjningsprogram innehåller riktlinjer för bostadsförsörjningen i 
kommunen enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. 
Programmet ska också ligga till grund för kommunens fysiska planering. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att utarbeta ett 
förslag till bostadsförsörjningsprogram för Melleruds kommun.  

Bostadsförsörjningsprogrammet ska kunna antas av kommunfullmäktige under 
2019. 

En arbetsgrupp har tillsats och kontakt har tagits med extern konsult. 

Verksamhetsutvecklaren lämnar en aktuell redovisning av arbetsläget med 
bostadsförsörjningsplanen. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2018-05-22, § 221. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 13 Dnr KS 2018/264.003  
 
Redovisning av arbetsläget med översyn av riktlinjer och 
regler för föreningsbidrag i Melleruds kommun  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Melleruds kommun stödjer genom bidrag olika föreningars verksamhet. Ett behov 
finns att genomföra en översyn av nu gällande riktlinjer och regler för att förtydliga 
och eventuellt förändra bidragsgivandet. 

Arbetsutskottet beslutade den 17 april 2018, § 164, att ge verksamhetsutvecklaren 
i uppdrag att ta fram ett förslag på reviderade riktlinjer och regler för förenings-
bidrag i Melleruds kommun. Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets 
sammanträde den 28 augusti 2018. 

Verksamhetsutvecklaren lämnar en aktuell redovisning av arbetsläget med översyn 
av riktlinjer och regler föreningsbidrag i Melleruds kommun. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2018-04-17, § 164. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 14    
 
Personalfrågor  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

HR-chefen informerar om aktuella personalfrågor: 

• Löneöversyn 2019 
HR-konsulten redovisar lönestatistik för olika personalgrupper inom Melleruds 
kommun samt marknadsstatistik. Nivån för löneökningen ligger på 2%. 

• Sjukfrånvaron inom Melleruds kommun 
HR-konsulten redovisar statistik över sjukfrånvaron 2011-2018, sjuklönekostnad 
2011-2018 m.m.  

• Arbetsmiljömål 
HR-chefens förslag till arbetsmiljömål 2019: Sänka andelen sjukfrånvaro i 
förhållande till tillgänglig arbetstid (både kort- och långstidsfrånvaro). Minska 
kostnaden för korttidsfrånvaron (dag 1-14). Antalet tillbudsrapporter ska öka i 
syfte att få bättre underlag för att minimera risken för arbetsskada. 

• Rekrytering 
HR-chefen informerar om rekrytering av sjuksköterskor, fysioterpeuter m.fl.  
och förslag på vad kommunen gjort/kan göra för att öka attraktiviteten som 
arbetsgivare. 

• Semesterdagsväxling 
HR-chefen informerar om en att lösning på frågan om semesterdagsväxling  
är på gång. Avtal tecknas med respektive fackförbund. 

• Personalenheten 
En medarbetare går över till tjänst som administrativ chef inom social- 
förvaltningen. 

• Sektorschef IFO 
HR-chefen informerar om att en ny sektorschef anställts från och med  
1 mars 2019. 

• Pågående rekryteringar 
HR-chefen informerar om pågående rekryteringar – tillväxtchef, kommunikatör, 
HR-konsult och förskolechef. 

• Sjuktalet – mål 
HR-konsulten lyfte frågan om att ändra målet för sjuktalet som nu ligger på 
5,5%. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 15 Dnr KS 2019/33.106  
 
Framtidens Vårdinformations Miljö (FVM) - fullmakt och 
mandat  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att Melleruds kommun ger VästKom/kommun-
representanterna i FVM-arbetet fullmakt och mandat att företräda kommunen i 
arbetet med framtidens vårdinformationsmiljö, FVM, i avsikt att utforma och 
anpassa systemet till kommunernas bästa. 
 
Sammanfattning av ärendet 

VästKom har under ett par års tid för kommunernas räkning deltagit i Västra 
Götalandsregionens upphandlingsprojekt för framtidens vård informationsmiljö, 
FVM. Arbetet har inneburit att bevaka kommunernas intressen och att medverka  
till att kravställa det kommande kärnsystemet så att det också är användbart i  
den kommunala vård- och omsorgsverksamheten, inkl. elevhälsan, och en modern 
och välfungerande informationsdelning när invånarna vandrar mellan de olika 
huvudmännens verksamheter. VästKom har utöver sina egna anställda haft  
s.k. ämnesexperter inlånade från kommunerna och kommunalförbunden. 

Alla kommuner deltar i upphandlingen med en eller flera optioner och VGR och alla 
kommuner har fattat ett tilldelningsbeslut om att systemet Millenium från Cerner är 
det kärnsystem som ska implementeras om kommun en väljer att använda sin 
option från upphandlingen. Ett särskilt avtal ska då tecknas mellan kommunen och 
Cerner. Innehållet i det erbjudande som kommunen kommer att få för respektive 
option kommer att specificeras senare. Därefter kommer kommunen att kunna ta 
ställning till om man vill utnyttja sin option och teckna ett avtal med leverantören. 

Projektet övergår nu i en implementeringsfas där vald leverantör och VGR 
tillsammans med VästKom/kommunrepresentanter ska fatta beslut på olika nivåer 
för att systemet ska kunna anpassas till våra förhållanden. Detta innebär att en 
mängd olika beslut och överväganden löpande måste kunna fattas snabbt och som 
VästKom/kommunrepresentanterna måste kunna delta i. Det behövs därför en 
fullmakt/ett tydligt mandat för dessa i framförallt programstyrgrupp och 
programledningsgrupp. Kommunen ombeds därför att besluta att ge VästKom/ 
kommunrepresentanterna detta mandat. Fullmakten/mandatet innebär inte att 
delta i beslut som innebär principiellt bindande beslut för den enski lda kommunen 
och inte heller bind ande ekonomiska åtaganden för kommunen. Det handlar helt 
enkelt om att ordna en smidig och pragmatisk implementeringsprocess som gör att 
systemet anpassas så att kommunerna får en bra och attraktiv lösning till gagn för 
våra invånare och medarbetare. Det kommer inte att vara möjligt att fråga alla 49 
kommuner i olika frågor. 

 
Beslutsunderlag 

• Västkoms skrivelse. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att Melleruds kommun ger 
VästKom/kommunrepresentanterna i FVM-arbetet fullmakt och mandat att 
företräda kommunen i arbetet med framtidens vårdinformationsmiljö, FVM, i  
avsikt att utforma och anpassa systemet till kommunernas bästa. 
 
Beslutsgång 

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

Västkom 
Socialnämnden 
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§ 16  
   
Aktuella frågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen m.fl. diskuterar aktuella frågor: 

• Dödsolycka järnvägsstationen 
Platschefen för Räddningstjänsten redogör för kommunens ansvar, tillsammans 
med Trafikverket, för staket som förhindrar att personer passerar i spårområdet. 
Redogörelse för händelseförlopp vid olyckan. Trafikverkets utredning pågår. 

• POSOM 
Platschefen för Räddningstjänsten redogör för POSOM:s verksamhet i Mellerud 
och när det är aktuellt att gruppen går in med åtgärder. Redogörelse för 
händelseförlopp vid bussolyckan på E45 norr om Mellerud.  

• Preliminärt bokslut 
Ekonomichefen redovisar ett preliminärt bokslut för 2018. 

• Småkom 
Eva Pärsson (M) informerar om Småkoms rikskonferens och 30-årsjubileum  
den 24-26 april 2019 på Vadstena Klosterhotell. Michael Melby (S) lyfter frågan 
om kommunen ska nominera förslag på ledamot i styrelsen. 

• Renovering av Stinsen 
Ulf Rexefjord (SD) efterfrågar slutredovisning av renoveringen av Stinsen-
fastigheten. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 17    
 
Rapporter 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden 
m.m: 

• Dalslands kanal 
Ordförande rapporterar från möte om framtida finansiering av Dalslands kanal. 

• Dal Västra Värmlands Järnväg 
Ordförande rapporterar om diskussioner om DVVJ:s framtidsplaner. Michael 
Melby (S) redovisar kontakter med Västra Götalandsregionens direktör och 
inlämnad motion. 

• Demokratidagen  
Ordförande rapporterar från Demokratidagen i Göteborg 28 januari 2019. 

• Träff med Polisen 
Ordförande rapporterar från möte i Bengtsfors med representanter från Polisen. 
Narkotikans utbredning i kommunen är en viktig fråga som lyftes. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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