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§ 399 Dnr KS 2017/308.106 
 
Profilprogram för Melleruds kommun 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. anta det föreslagna profilprogrammet och reviderat kommunvapen enligt 
presenterat underlag.  

2. ge kommunstyrelsen rätt att bevilja verksamheter och bolag inom kommunen 
undantag från att använda delar av profilprogrammet. 

3. finansiering sker inom kommunstyrelsens förfogandeansvar – 23 tkr 2018 och 
35 tkr 2019. 

 
Sammanfattning av ärendet 

För att uppfylla kommunens vision att vara en drivande och nytänkande kommun i 
framkant har ett underlag för ett nytt profilprogram samt marknadsföringsmaterial 
och reviderat kommunvapen tagits fram. Kommunen behöver utifrån den nya 
profilen modernisera marknadsföringen för att vara en attraktiv kommun mot 
utvalda målgrupper och spegla framtid att bygga samverkan och nya tillväxt-
möjligheter.   

Beslutet omfattar att anta det föreslagna profilprogrammet och reviderat kommun-
vapen samt dess placering och användning, grafiskt element att använda i 
annonser och broschyrer, färgpalett, typsnitt för webb och dokument, färgpalett  
att använda vid produktion av marknadsföringsmaterial, uppdatera layout på 
hemsidan, platsvarumärke samt tillkommande implementeringskostnader  
60–70 tkr. Övrigt marknadsföringsmaterial beräknas fasas ut. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till profilprogram och kommunvapnet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att  

1. anta det föreslagna profilprogrammet och reviderat kommunvapen enligt 
presenterat underlag.  

2. ge kommunstyrelsen rätt att bevilja verksamheter och bolag inom kommunen 
undantag från att använda delar av profilprogrammet. 

3. finansiering sker inom kommunstyrelsens förfogandeansvar – 23 tkr 2018 och 
35 tkr 2019. 

 
Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Marianne Sand Wallin 
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§ 400 Dnr KS 2018/344.041 
 
Investeringsbudget 2019, 2020-2021 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa investeringsbudget för 2019.  

2. fastställa investeringsplan för 2020-2021. 

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. 

Arbetsutskottet beslutade den 23 oktober 2018, § 376, att återremittera ärendet 
för vidare beredningen. Ärendet tas upp till ny behandling vid arbetsutskottets 
sammanträde den 6 november 2018. 

Investeringsvolymen för perioden är ovanligt hög ur ett Melleruds perspektiv. 

För god ekonomisk hushållning bör investeringsnivån i Melleruds kommun ligga 
omkring 40 Mnkr. 

Ängenäs 

Den stora förklaringen på den höga volymen är investeringsprojekt för det särskilda 
boendet samt infrastruktur på Ängenäs. Den totala investeringsvolymen för 
projektet ligger på 156 Mnkr. Projektet spänner över tidsperioden 2018-2021. 

Västeråda 

Här pågår arbetet med infrastruktur kring det nya köpcentrumet. Detta måste 
genomföras för att köpcentret skall få öppna. Här är viktigt att få till en trafiksäker 
miljö. 

VA 

För vatten och avlopp har det tidvis, präglats av kortsiktig planeringshorisont och 
en del snabba lösningar, då det har saknats personella resurser och arbetssätt för 
mer långsiktiga lösningar.  Det föreligger ett mycket stort behov av att åtgärda 
ledningsnäten, där det mest kritiska är mängden tillskottsvatten. I enlighet med 
gällande miljötillstånd för Sunnanås avloppsreningsverk har det gjorts en prövotids-
utredning av tillhörande spillvattennät, där Länsstyrelsen har fastställt de slutliga 
villkoren 2017-01-13. Kommunen ska där följa föreslagen åtgärdsplan, som skulle 
vara genomförd senast 31 december 2017, vilket den inte är.  

Förvaltningen har stärkt upp bemanningen för att klara en högre takt på 
genomförande av åtgärder. Målet är att detta skall visa sig under 2019 och att man 
då klarar den höga volymen av ärenden för sanering av ovidkommande vatten. 

Under 2017 förekom det väldigt mycket avbrott på befintliga dricksvatten ledningar 
vid området runt Höljen. Ledningarna är i mycket dåligt skick och måste bytas ut. 
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I investeringsplanen ligger de åtagande för utbyggnad av allmänt VA som 
beslutades av kommunfullmäktige juni 2018. Utbyggnaden av det allmänna VA 
stödjs av lagen om allmänna vattentjänster (§6 LAV). Identifiering av områden 
utifrån § 6 LAV-metoden påvisar bebyggelseområden som kan anses utgöra ett 
större sammanhang och där det finns behov av allmänt VA. Utbyggnaden av VA 
nätet ger intäkter tillbaka genom anslutningsavgifter. 

Upperud är ett tättbebyggt område och ligger i anslutning till ett befintligt 
verksamhetsområde. 

Backa-Sällsäter ligger i anslutning till verksamhetsområde och ligger i närheten till 
känslig recipient. 

Gata 

Det är mycket befogad kritik över skiktet på Melleruds gator. Ett underhållsarbete 
som har skjutits på framtiden och börjar nu bli en börda och på vissa vägar 
kapitalförstöring. Reinvesteringar av gator och vägar ska samordnas med VA-gräv 
jobb.  

Strömbron i Håverud är i dåligt skick och upphandling är klar. Arbetet kommer att 
ske under våren 2019. 

Projektet att förbättra utemiljön och förbättrad trafiksäkerhet kring Rådahallen och 
Korngatan har vi fått bidrag för genom Grönare Städer. 

Belysningen till Dals-Rockstock är upphandlad och arbete sker våren 2019. 

Fastighet 

Flytt av skjutbanan är på grund av exploateringar för bostäder i Sundesrud.  
Där den antagna detaljplanen specifik anger villkor för exploatering är att flytta 
skeetbanan som uppvisar för höga bullervärden nära bostäder. Hela skytteklubbens 
verksamhet bör flyttas. 

Andelen barn i förskoleålder och skolålder har ökat i Mellerud. Befintliga lokaler har 
nått sin kapacitets tak och utbyggnader av skolor och förskolor pågår. 

Den hyresökning som utbyggnad av Nordalskolan innebär har godkänts av barn och 
utbildningsnämnden. För utbyggnad av förskolor har endast en schablonkostnad 
tagits fram då kommunen fortfarande letar efter lämplig lokal.  

IFOs lokaler har under en längre tid kritiserats för brist på säkerhet och dåligt 
arbetsmiljö. Ett föreläggande med ev. vite har getts från Arbetsmiljöverket att 
snarast åtgärda problem. 

Samhällsbyggnadsförvaltingen behöver samordna sin verksamhet samt behöver 
större lokaler om personal från Mellbo går över till förvaltningen. 

Bergs tomställs och lokalförsörjningsprogram utreds om lokalerna kan tas i bruk av 
hemvården och Dalslands Miljö och Energiförbund. Båda verksamheterna är idag 
ytterst trång bodda. 

En ny entré med tillgänglighetsanpassning till kommunhuset räknas med at 
påbörjas under hösten 2019. Projektet är senare lagt på grund av resursbrist och 
utredning angående sammanslagningar med Mellbo och en gemensam entré. 
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Kommunen har valt att under perioden minska på den generella potten på 
tillgänglighetsanpassningar för att hålla nere investeringsnivån.  

Kommunfullmäktige antog Strategi för energieffektivisering 2011-05-24. Strategin 
omfattar kommunens egen förvaltning, respektive hel- och majoritetsägda bolag 
med mål för 2014 och 2020. På samma möte antog även kommunfullmäktige 
Klimatstrategi för övriga klimatmål och åtgärder, en komplettering till kommunens 
Strategi för energieffektivisering. 

Prestationsmål för kommunalverksamhet: 

• År 2020 ska ingen fossil energi användas i kommunal verksamhet vare sig till 
uppvärmning eller till transporter. 

• Ingen direktverkande el för uppvärmning år 2020 i kommunala fastigheter 

• Fortsatt energirådgivning 

För att fortsätta det goda arbetet med energieffektivisering och minskad 
klimatpåverkan har följande investeringar prioriteras: 

Solcellerna på Rådahallen har kommunen fått bidrag på och de har en 
återbetalningstid på 7 år. 

För att öka återbruket i kommunen samt minska avfallet är det lämpligt att utreda 
Kretsloppspark då återvinningscentralen eventuellt ska flyttas. 

Mark och exploateringskostnader är inte med i investeringsplanen. Dessa 
investering måste arbetas in i systemet för att kunna få en bra planering och 
framförhållning. 

Kommunen har närstående framtida investeringar på Sapphult. Kommunen har 
även investeringar i samband med exploateringen på Västerråda genom bland 
annat en gångbro över E45 och flytt av busshållplats. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till investeringsbudget 2019 samt plan 2020-2021.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-10-23, § 376. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa investeringsbudget för 2019.  

2. fastställa investeringsplan för 2020-2021. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Marianne Sand Wallin 
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§ 401 Dnr KS 2018/589.052 
 
Projekt Ny GC-bro Ängenäs, startbesked 
 
Arbetsutskottets beslut 

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

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

De mätningar som erhållits 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. Det är en hel del hantering 
kring tillstånden för att få arbeta i vatten och i och med detta så behöver 
projekteringen starta så snart det går. Gatuavdelningen behöver ha medel för 
projektering under 2018 och medel för att bygga bron under 2019.  

Under 2018 behövs medel för projektering och för år 2019 behövs medel för 
byggnation av ny bro. Finansiering av kapital- & driftskostnader sker inom befintlig 
driftbudget. Projektet beräknas pågå från den 10 november 2018 till den 31 
december 2019. 

Arbetsutskottet beslutade den 23 oktober 2018, § 383, att återremittera ärendet 
för vidare beredningen. Ärendet tas upp till ny behandling vid arbetsutskottets 
sammanträde den 6 november 2018. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2018-10-23, § 383. 
• Projektbeskrivning med kostnadskalkyl.  

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i 
uppdrag att starta projektet Ny GC-bro Ängenäs och lämna en slutredovisning när 
projektet är slutfört. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen, enhetschefen gata/park, ekonom samhällsbyggnadsförv. 
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§ 402 Dnr KS 2018/649.252 
 
Förvärv av fastigheten Källstorp 1:25 i Melleruds kommun 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. godkänna förslag till köpeavtal för fastigheten Källstorp 1:25 i Melleruds 
kommun, till en köpeskilling av totalt 1 020 000 kronor (enmiljontjugotusen 
kronor). 

2. uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchef att underteckna 
köpeavtalet 

3. kostnaden finansieras genom en utökning av investeringsbudgeten för 2018 
med 1 020 000 kronor. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Fastigheten Källstorp 1:25 ligger belägen i Sjöskogen öster om Ängenäs. Denna har 
ett strategiskt läge för kommunen då den omgärdas av kommunal mark. Genom 
förvärv av denna så kommer man kunna få möjlighet att få en större 
sammanhängande yta som möjliggör framtida exploatering för bostäder i ett 
attraktivt område. 

Arealen är 4 ha bestående av 2 ha skogsmark, 1 ha betesmark samt 1 ha övrig 
mark. På fastigheten finns ett mindre hus samt uthus men detta är inget av värde. 

Bifogat finns en värdering gjord av Areal i Åmål. Denna visar att fastigheten har ett 
värde av 450 000:-. Eftersom fastigheten har ett så pass strategiskt läge så anser 
vi det rimligt att betala det begärda priset från säljaren och inte riskera att någon 
annan köper denna. 
 
Beslutsunderlag 

• Köpeavtal Källstorp 1:25 
• Värdeutlåtande Areal Åmål 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att 

1. godkänna förslag till köpeavtal för fastigheten Källstorp 1:25 i Melleruds 
kommun, till en köpeskilling av totalt 1 020 000 kronor (enmiljontjugotusen 
kronor). 

2. uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchef att underteckna 
köpeavtalet 

3. kostnaden finansieras genom en utökning av investeringsbudgeten för 2018  
med 1 020 000 kronor. 

 
Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Marianne Sand Wallin 
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§ 403 
 
Tekniska frågor  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadschefen redogör för aktuella tekniska frågor: 

• Markförsäljning Västerråda 
Samhällsbyggnadschefen redogör för olika intressenters önskemål om att 
förvärva mark från kommunen på Västerråda för byggande av affärslokaler. 
Samhällsbyggnadschefen kommer att erbjuda intressenter mark enligt förd 
diskussion. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 404 Dnr KS 2018/345.045   
 
Borgensram och låneram 2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. för 2019, såsom för egen skuld, ingå borgen för AB Melleruds Bostäders 
låneförpliktelser upp till ett högsta belopp på 190 Mnkr jämte därpå löpande 
kostnader. 

2. den ingående låneskulden per den 31 december 2018 utökas med 185 Mnkr  
för att därefter uppgå till 327 Mnkr. 

 
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. 

Arbetsutskottet beslutade den 23 oktober 2018, § 377, att återremittera ärendet 
för vidare beredningen. Ärendet tas upp till ny behandling vid arbetsutskottets 
sammanträde den 6 november 2018. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till budget för 2019 och plan 2020-2021.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-10-23, § 377. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att 

1. för 2019, såsom för egen skuld, ingå borgen för AB Melleruds Bostäders 
låneförpliktelser upp till ett högsta belopp på 190 Mnkr jämte därpå löpande 
kostnader. 

2. den ingående låneskulden per den 31 december 2018 utökas med 185 Mnkr  
för att därefter uppgå till 327 Mnkr. 

 
Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Marianne Sand Wallin 
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§ 405 Dnr KS 2018/297.042 
 
Prognos 3/2018 för Melleruds kommun 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. uppmana de nämnder som visar underskott i uppdrag att arbeta för en 
budget i balans. 

2. godkänna redovisningen av prognos 3/2018 för Melleruds kommun och 
överlämna den till revisorerna. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Tredje prognosen för 2018 för Melleruds kommun visar ett positivt resultat på  
2 859 tkr vilket är 2 199 tkr bättre än budgeterat resultat.   
 
Beslutsunderlag 

• Prognos 3/2018 för Melleruds kommun.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att  

1. uppmana de nämnder som visar underskott i uppdrag att arbeta för en 
budget i balans. 

2. godkänna redovisningen av prognos 3/2018 för Melleruds kommun och 
överlämna den till revisorerna. 

 
Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Marianne Sand Wallin 
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§ 406 Dnr KS 2018/626.007 
 
Revisionsrapporten Granskning av delårsrapport 2018-07-31 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna revisionsrapporten till kommunchefen. 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunens revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per 
2018-07-31 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. 

Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk 
hushållning, såväl finansiella som för verksamheten. 

Revisorernas bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårs-
rapporten, inriktad på över gripande analys och inte på detaljer i redovisningen. 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet.  

Revisorerna bedömning är att 

• delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och  
god redovisningssed i övrigt. 

• resultatet i delårsrapporten delvis är förenligt med de finansiella mål fullmäktige 
beslutat om. 

• verksamhetens utfall i delåret inte är förenlig med kommunfullmäktiges mål för 
verksamheten och att de inte kan uttala om utfallet per helår, med anledning av 
att kommunstyrelsen själva inte gör någon prognos på måluppfyllelsen. 

Revisorerna är allvarligt bekymrade över socialnämndens budgetöverskridande och 
uppmanar nämnden och kommunstyrelsen att aktivt vidta åtgärder för att minska 
det befarande underskottet. 

Beslutsunderlag 

• Rapporten Granskning av delårsrapport 2018-07-31 med revisorernas utlåtande. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att överlämna 
revisionsrapporten till kommunchefen.  

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Marianne Sand Wallin 
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§ 407 Dnr KS 2018/656.024 
 
Arvoden och ersättningar till valdistriktens ordförande/ 
vice ordförande och röstmottagarna 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutat att arvodet för valarbetare revideras och förtydligas 
enligt föreliggande förslag 1. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Nuvarande bestämmelser om arvode och ersättningar till valdistriktens ordförande 
och vice ordförande behöver förtydligas. 

Valhandläggaren tar fram förslag till hur bestämmelserna kan förtydligas. 
Kommunfullmäktige fattar slutligen beslut om denna typ av arvoden och 
ersättningar. 
 
Beslutsunderlag 

• Valhandläggarens tjänsteskrivelse med presentation. 
• Ersättning till politiker 2018. 
• Valnämndens beslut 2018-10-08, § 53. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutat att arvodet för valarbetare 
revideras och förtydligas enligt föreliggande förslag 1. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 408 Dnr KS 2018/160.060 
 
Utvärdering av intern kontroll 2018 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att skicka 

1. brev om utvärdering av intern kontroll 2018 till nämnderna. 

2. brev om information om intern kontroll inom kommunala företag och 
kommunalförbund. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Nämnden ska tre gånger per år, i samband med att första prognos redovisas till 
fullmäktige, i samband med delårsbokslut och årsbokslut upprättande, rapportera 
resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden till styrelsen. 
Rapporteringen ska samtidigt ske till kommunens revisorer.  

Med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter ska styrelsen utvärdera 
kommunens samlade system för intern kontroll och i de fall förbättringar behövs 
föranstalta om sådana. Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till 
brev. 

Utöver nämndernas arbeten, ska kommunstyrelsen även informera sig om hur den 
interna kontrollen fungerar i de kommunala företagen och kommunalförbunden. 
Detta är ett normalt förfarande. Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett 
förslag till brev. 
 
Beslutsunderlag 

• Reglemente för intern kontroll i Melleruds kommun, 2017-11-22, § 140. 
• Brev om utvärdering av intern kontroll 2018 till nämnderna. 
• Brev om information om intern kontroll inom kommunala företag och 

kommunalförbund. 
• Arbetsplan 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att skicka 

1. brev om utvärdering av intern kontroll 2018 till nämnderna. 

2. brev om information om intern kontroll inom kommunala företag och 
kommunalförbund. 

 
Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Marianne Sand Wallin 
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§ 409 Dnr KS 2018/297.042 
 
Prognos 3/2018 för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Tredje prognosen för 2018 visar överskott och kommer att ge ett positivt  
resultat på 650 tkr. 

Beslutsunderlag 

• Prognos 3/2018.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Marianne Sand Wallin 
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§ 410 Dnr KS 2018/657.287 
 
Behov av utökning och ombyggnation av lokaler för  
Individ- och familjeomsorgens verksamhet 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna utökning och ombyggnation  
av lokaler för Individ- och familjeomsorgens verksamhet enligt föreslagen plan  
för investeringsbudget för 2019. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden beslutade den 27 september 2018, § 150, att godkänna plan för 
utökning och ombyggnation av individ och familjeomsorgens nuvarande lokaler  
på Österrådagatan 13 i Mellerud. Detta efter de påpekande som Arbetsmiljöverket 
gjort tidigare under 2018. 

En idéskiss över hur en utökning och ombyggnation skulle kunna se ut har tagits 
fram (se bifogad bilaga). Trolig start på en sådan byggnation är i slutet av 2018 
eller början av 2019, och beräknas vara klar innan sommaren 2019. Detta kan då 
redovisas i handlingsplanen till Arbetsmiljöverket. 

Bifogat är även en kalkyl över beräknad kostnad för ombyggnationen. I bifogad 
kalkyl finns inga pengar för oförutsedda kostnader, brukligt är att lägga på cirka 
10% för detta, då hamnar ombyggnadskostnaden totalt på 4,9 milj. 

Hyran för IFO:s nuvarande del i byggnaden kostar idag 518 kronor/kvadraten, 
årshyra 363 tkr/år. 

Ny hyra inkl. investeringen blir 858 kr/kvadraten, årshyran stiger till 601 tkr/år 
inkl. värme. Denna årskostnad är beräknad på ombyggnadskostnaden 4,9 Mnkr. 

Efter samråd med Samhällsbyggnadskontoret gjordes en preliminär uppskattning 
att en nyrenoverad lokal med ett likartat läge ej skulle kunna hyras för under  
1 500 kronor/kvadraten. 

Socialnämnden beslutade den 24 oktober 2018, § 162, att 

1. godkänna planen för utökning och ombyggnation av IFO:s lokaler med 
kompletterad kostnadskalkyl. 

2. hos kommunstyrelsen söka utökad ramtilldelning för att täcka ökad 
hyreskostnad 

3. hos kommunstyrelsen söka stöd för ett igångsättningsbeslut gällande 
investeringen i samband med utökning och ombyggnation av IFO:s lokaler. 

 
Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 11 oktober 2018. 
• Kostnadskalkyl. 
• Idéskiss. 
• Socialnämndens beslut 2018-09-27, § 150. 
• Socialnämndens beslut 2018-10-24, § 162. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att godkänna utökning  
och ombyggnation av lokaler för Individ- och familjeomsorgens verksamhet  
enligt föreslagen plan för investeringsbudget för 2019. 
 
Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Marianne Sand Wallin 
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§ 411 Dnr KS 2018/617.041 
 
Taxor och avgifter för socialnämndens verksamhet 2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

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

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

• Förslag taxor och avgifter 2019. 
• Socialnämndens beslut 2018-10-24, § 168 . 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Marianne Sand Wallin 
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§ 412 Dnr KS 2018/251.041 
 
Nämndmål för Melleruds kommun 2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen av nämndmålen för 2019 
enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Framtagande av mål för kommunens nämnder är ett led i utvecklingen av 
kommunens styrmodell som bl.a. syftar till att förtydliga det politiska uppdraget 
och dess styrning av förvaltningen. 
 
Beslutsunderlag 

• Sammanställning av nämndmål 2019 för kommunstyrelsen, byggnadsnämnden, 
kultur- och utbildningsnämnden och socialnämnden. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen 
av nämndmålen för 2019 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

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

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

  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-06 24
  
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 413 Dnr KS 2018/579.297 
 
Utökning av förskolelokaler i Melleruds kommun 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. förorda alternativet Blåklinten för utökning av förskoleplatser i Melleruds 
kommun. 

2. uppdra till kultur- och utbildningsförvaltningen att, tillsammans med samhälls-
byggnadsförvaltningen, ta fram underlag för 1-2 förskoleavdelningar och 
erforderliga myndighetsbeslut. 

 
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 utbildnings-
nämndens 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 ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 6 november 
2018. 
 
Beslutsunderlag  

• Lokalöversyn grund- och gymnasieskolan 2018-02-21  
• Lokalöversyn Vuxenutbildningen 2018-04-24 
• Kultur- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2018-09-26, § 79. 
• Arbetsutskottets beslut 2018-10-09, § 352. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att  

1. förorda alternativet Blåklinten för utökning av förskoleplatser i Melleruds 
kommun. 

2. uppdra till kultur- och utbildningsförvaltningen att, tillsammans med samhälls-
byggnadsförvaltningen, ta fram underlag för 1-2 förskoleavdelningar och 
erforderliga myndighetsbeslut. 

 
Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Marianne Sand Wallin 
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§ 414 Dnr KS 2018/617.041 
 
Taxor och avgifter för kultur- och utbildningsnämndens 
verksamhet 2019 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge kultur- och utbildningschefen i uppdrag att ta fram 
en justering av musikskoleavgifterna enligt förd diskussion. Redovisning ska ske vid 
kommunstyrelsens sammanträde den 7 november 2018. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom kultur- och utbildnings-
nämndens verksamhetsområde för 2019 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Förslag till taxor och avgifter inom kultur- och utbildningsnämndens verksamhets-
område att gälla från och med 2019-01-01 föreligger. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag taxor och avgifter 2019.  
• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2018-10-24, § 89. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att ge kultur- och utbildnings-
chefen i uppdrag att ta fram en justering av musikskoleavgifterna enligt förd 
diskussion. Redovisning ska ske vid kommunstyrelsens sammanträde den  
7 november 2018. 

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom kultur- och utbildnings-
nämndens verksamhetsområde för 2019 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Marianne Sand Wallin 
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§ 415 Dnr KS 2018/265.042 
 
Prognos 3/2018 för Melleruds Bostäder AB  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Tredje prognosen för 2018 visar överskott och kommer att ge ett positivt  
resultat på 3 850 tkr. 
 
Beslutsunderlag 

• Prognos 3/2018.  
• Melleruds Bostäder AB:s beslut 2018-10-10, § 85.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Marianne Sand Wallin 
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§ 416 Dnr KS 2018/35.054 
 
Slutredovisning av projekt Kassasystem Rådahallen  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt Kassasystem Rådahallen 
och avslutar ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Rådahallens befintliga kassasystem är gammalt och behöver uppdateras. Enheten 
kommer också att skaffa nya kortläsare som ska ersätta en del nycklar. 

Målet med det nya kassasystemet är att det ska gå snabbare i kassan och göra det 
lättare att ta fram olika statistik. Det ska vara lättare att tillverka bad/gymkort 
m.m. vidare ska Rådahallen kunna ta bort gamla kunder som slutat vilket inte går 
med nuvarande system. Enligt den nya datalagen får man inte ha kvar kunder med 
personuppgifter. Rådahallen har även problem att personer går in och utnyttjar 
hallarna utan att betala på sena kvällar och helger. Det kommer att åtgärdas med 
kortläsare på fler ställen så de inte kan komma in. 

Projektet har finansierats genom en utökning med 23,5 tkr i driftbudgeten för 2019 
för att täcka ökade kapitalkostnader. 

Arbetsutskottet beslutade den 6 februari 2018, § 42, att ge enhetschefen för 
Rådahallen i uppdrag att starta projektet Kassasystem Rådahallen och lämna en 
slutredovisning när projektet är slutfört. 

I samband med utbytet av kassasystemet så framkom det att alla passerkort måste 
bytas ut för att fungera i det nya systemet. Detta innebar en extra kostnad per kort 
på 15:44 kronor med en total kostnad på 105 tkr. 

Arbetsutskottet beslutade den 19 juni 2018, § 257, att godkänna den utökade 
kostnaden som finansieras av Rådahallens driftbudget. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2018-02-06, § 42. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-28. 
• Arbetsutskottets beslut 2018-06-19, § 257. 
• Slutredovisning. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt 
Kassasystem Rådahallen och avslutar ärendet. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Enhetschef Rådahallen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 417 Dnr KS 2018/617.041 
 
Taxor och avgifter för byggnadsnämndens verksamhet 2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

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

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

• Förslag taxor och avgifter 2019. 
• Byggnadsnämndens beslut 2018-10-24, §§ 185-186. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Marianne Sand Wallin 
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§ 418 Dnr KS 2018/647.101 
 
Svar på motion om inrättande av oppositionsråd 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till eget förslag  
om införande av 1:e och 2:e ordförande i styrelser och nämnder. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Tommy W Johansson (S) föreslår i en motion att det inför mandatperioden  
2019-2022 inrättas ett uppdrag som oppositionsråd på minst 40 procent i  
Melleruds kommun. 

Idag har Melleruds kommun ett kommunalråd (kommunstyrelsens ordförande) och 
en vice ordförande i kommunstyrelsen (från oppositionen). Vice ordförande har ett 
arvode som motsvarar 35 procent av ordförandens arvode. Melleruds kommun har 
idag inget av fullmäktige utsett oppositionsråd. 

Frågan överlämnas till politiken för ställningstagande. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion 
• Utdrag ur kommunstyrelsens reglemente (KF 147§, 2017-12-20). 
• Ekonomiska ersättningar för förtroendevalda i Melleruds kommun  

(KF § 43, 2006-04-19) 
• Ekonomiska ersättningsnivåer för 2018. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 

Peter Ljungdahl (C): Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med 
hänvisning till eget förslag om införande av 1:e och 2:e ordförande i styrelser och 
nämnder. 
 
Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet avslår 
motionen. 

Omröstning begärs. Ordförande godkänner följande beslutsgång. 

Ja-röst till Tommy W Johanssons förslag. 
Nej-röst till Peter Ljungdahls förslag. 
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Omröstningsresultat 

Med 2 ja-röster för Johanssons förslag och 3 nej-röster för Ljungdahls förslag 
beslutar arbetsutskottet att avslå motionen. 
 

Ordinarie ledamöter Parti Ersättare Parti Ja Nej Avstår 
Marianne Sand Wallin (S)   x   
Peter Ljungdahl (C)    x  
Eva Pärsson  (M) Sofia Falander (MP)  x  
Daniel Jensen (KD)    x  
Tommy W Johansson (S)   x   
Summa  2 3  

 
Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Marianne Sand Wallin 
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§ 419 Dnr KS 2018/674.101 
 
Införande av 1:e och 2:e vice ordföranden i styrelser och  
nämnder  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. rekommendera kommunfullmäktiges valberedning att till fullmäktige föreslå 
presidier i varje nämnd och styrelse med ordförande, 1:e vice ordförande och  
2:e vice ordförande.  

2. hänskjuta frågan om ersättning för ledamöter i nämnder och styrelsers presidier 
till arvodesberedningen. 

3. ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på reviderade reglementen för 
styrelser och nämnder. 

 
Sammanfattning av ärendet  

Peter Ljungdahl (C) väcker fråga om införande av 1:e och 2:e vice ordförande i 
styrelser och nämnder.  

Centerpartiet menar att det är viktigt att stärka politikens roll och möjlighet att 
styra kommunen. Trots att Melleruds kommun är en av Sveriges mindre kommuner 
så har kommunen en bruttoomsättning på närmare 775 miljoner kronor och 
närmare 850 personer har en tillsvidare anställning i kommunen. Till det kommer 
många visstids anställda. Förväntningarna på kommunen verksamheter är många 
och höga. Med anledning av motion till kommunfullmäktige den 24 oktober 2018 
där Socialdemokraternas gruppledare föreslår att ett uppdrag oppositionsråd skall 
inrättas i kommunen aktualiserar frågan om politikens roll ytterligare. 

För fler och fler partier blir det svårare med rekrytering av nya politiker och 
avhoppen från politiska uppdrag har varit många de senaste mandatperioderna. I 
det allmänna mediebruset har många orsaker till detta lyfts fram. Exempelvis 
politikers möjlighet att sätta sig in frågorna, politikens möjlighet att påverka och 
inte minst hot eller trakasserier mot politiker.  

Det finns flera sätt att stärka politikens roll. Stora organisationer med större 
resurser har politiska sekreterare som jobbar endast på politikens uppdrag med 
utredningar och förberedning ärenden. För en kommun av Melleruds storlek gör 
Centerpartiet bedömningen att det ligger närmare tillhands att ersätta fler politiker 
för tid vid sidan av sammanträden och på så sätt bygga en bredare insyn. 

Melleruds kommun har idag en ordning där vice ordförande i nämnder och styrelser 
utses av oppositionen. Det kan leda till knepiga situationer om ordföranden är för 
hindrad att fullgöra sitt uppdrag redan vid kortare perioder. I underlaget till ärendet 
lyfts Färgelanda fram som ett exempel med en annan ordning där man har både 
1:e och 2:e vice ordförande. Majoriteten utser 1: vice och oppositionen utser 2:e 
vice ordförande. Centerpartiet tilltalas av denna lösning. 
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För Centerpartiet är det viktigt att stärka politikens roll men väljer att nu läget inte 
gå djupare in i teknikaliteter utan har endast som ambition att skap möjlighet för 
förberedande beredning.  

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Peter Ljungdahl (C): Kommunfullmäktige beslutar att 

1. rekommendera kommunfullmäktiges valberedning att till fullmäktige föreslå 
presidier i varje nämnd och styrelse med ordförande, 1:e vice ordförande och  
2:e vice ordförande.  

2. hänskjuta frågan om ersättning för ledamöter i nämnder och styrelsers presidier 
till arvodesberedningen. 

3. ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på reviderade reglementen för 
styrelser och nämnder. 

 
Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Marianne Sand Wallin 
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§ 420 Dnr KS 2018/629.106 
 
Vänerstipendiet 2018 - nominering 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge ledamöterna i uppdrag att ta fram förslag till lämplig kandidat.  

2. ta upp ärendet till ny behandling vid arbetsutskottets sammanträde den  
20 november 2018. 

 
Sammanfattning av ärendet 

I samband med Karlstads 400-årsjubileum grundade övriga kommuner runt Vänern 
en fond kallad ”Jubileumsfond för Vänern”. Syftet med fonden var bland annat att 
belöna gärningar som främjar kunskaperna om Vänern. För att effektivisera och 
samordna resurserna hanteras stipendiet ur Jubileumsfonden för Vänern från och 
med 2018 i samverkan mellan Karlstads kommun och Vänersamarbetet, enligt 
följande hållpunkter:  

• Vänersamarbetets 13 kommuner nominerar kandidater till stipendiet ur 
Jubileumsfonden för Vänern.  

• Beslut om stipendiat fattas av Karlstads kommun, enligt villkor i donationsbrev 
för Jubileumsfonden för Vänern.  

• Stipendiet delas ut vid Vänertinget som arrangeras av Vänersamarbetet.  

• Priset delas ut av en av Karlstads kommun utsedd representant, tillsammans 
med representant från Vänersamarbetet.  

• Prissumman höjs till 20 000 kronor.  
 
Förslag på stipendiater ska skickas/mailas direkt till Karlstads kommun senast  
den 31 december 2018. Stipendiedelegationen i Karlstad utser därefter lämplig 
kandidat. Kriterierna för kandidaterna anges i punkt 4 i donationsbrevet. 
Stipendiaten kommer sedan att få sitt stipendium vid Vänertinget som äger rum i 
slutet av mars 2019. 
 
Beslutsunderlag 

• Skrivelse från Karlstads kommun. 
• Donationsbrevet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge ledamöterna i uppdrag att ta fram förslag till lämplig kandidat.  

2. ta upp ärendet till ny behandling vid arbetsutskottets sammanträde den  
20 november 2018. 
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Beslutsgång 

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

Arbetsutskottets ledamöter 
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§ 421 Dnr KS 2018/650.106 
 
Inbjudan till nominering av ledamöter till styrelsen för 
Kommuninvest ekonomisk förening 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att inte nominera någon ledamot från Melleruds kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Valberedningen för Kommuninvest ekonomisk förening har den 25 oktober 2018 
översänt en inbjudan till medlemmarna i föreningen att nominera en eller flera 
personer att väljas till föreningsstyrelsen. Valet av styrelseledamöter sker vid den 
ordinarie föreningsstämman torsdagen den 11 april 2019. 
 
Styrelsen består för närvarande av 15 ordinarie ledamöter och 15 suppleanter. 
Tillsättning av styrelse m.m. regleras i föreningens stadgar samt i arbets-
ordningen för valberedningen i föreningen. Dessa dokument finns tillgängliga 
via Kommuninvests hemsida - www.kommuninvest.se 

Av arbetsordningen för valberedningen framgår bland annat att valberedningen 
i sitt arbete ska 

• genomföra en systematisk procedur för att söka kandidater till de 
styrelseposter som ska fyllas, varvid förslag som inkommit från medlemmarna 
beaktas. 

• eftersträva att resultatet i de allmänna valen i medlemskommuner och 
landsting/regioner återspeglas i styrelsens sammansättning, en jämn 
könsfördelning, att ledamöterna representerar olika geografiska delar av 
landet samt att det finns ledamöter från medlemmar av olika storlek. 

• tillse att styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till 
följd av föreningens läge och framtida inriktning. 

Vidare framgår av arbetsordningen att de personer som föreslås ingå i styrelsen 
ska ha förtroendeuppdrag hos kommun eller landsting/region som vid tidpunkten 
för den ordinarie föreningsstämman är medlem i den ekonomiska föreningen. 

Valberedningen ser det som mycket betydelsefullt med en aktiv förenings-
styrelse där ledamöternas närvaro värderas högt och där suppleanternas 
regelmässigt deltar vid sammanträdena oavsett om de behöver tjänstgöra  
eller inte. Styrelsen sammanträder cirka 5-6 gånger per år och de flesta 
sammanträdena äger rum i Stockholm. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommuninvests inbjudan. 
 
  

http://www.kommuninvest.se/
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att inte nominera någon 
ledamot från Melleruds kommun. 
 
Beslutsgång 

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

Kommuninvest AB 
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