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§ 74    
 
Tekniska frågor  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadschefen redogör för aktuella tekniska frågor: 

• Förskolemodul till Lunden 
Ett anbud på uthyrning av modul har inkommit. Bygglov kommer att sökas. 
Beräknas vara på plats i maj. Krav på att lekpark anordnas i anslutning till 
denna. 

• Sporthallen 
Vad ska hallen användas till? Viktigt att bestämma inför projektering. Rättvis 
fördelning av tider för att undvika att hallen står tom. Ändring av detaljplan. 
Byggstart hösten 2016 – klar våren 2017. 
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§ 75 Dnr KS 2016/83.042   
 
Bokslut 2015 för kommunstyrelsen (samhällsbyggnads-
förvaltningen)  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Samtliga chefer inom samhällsbyggnadsförvaltningen lämnar en redovisning  
av bokslut för 2015 för respektive ansvarsområden.  
 
Beslutsunderlag 

• Bokslut 2015 för samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
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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§ 76 Dnr KS 2016/122.737   
 
Utvärdering av pilotprojekt med fixartjänst (FixarMalte)  
i Melleruds kommun 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen och ger gatu- och parkchefen i uppdrag 
att ta fram en ny modell för FixarMalte. Redovisningen av uppdraget ska ske vid 
arbetsutskottets sammanträde den 19 april 2016. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige biföll den 17 december 2016, § 135, en motion kostnadsfri 
fixartjänst i Melleruds kommun som ett pilotprojekt under perioden 2015-01-01--
06-30. Målgruppen är personer som fyllt 67 år och äldre. En utvärdering av 
projektet skulle ske efter försöksperiodens utgång.  

Gatu- och parkchefen som fick i uppdrag att verkställa beslutet redovisar  
en utvärdering av pilotprojektet. 
 
Beslutsunderlag 

• Utvärdering av pilotprojekt. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner redovisningen och ger gatu- 
och parkchefen i uppdrag att ta fram en ny modell för FixarMalte. Redovisningen  
av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 19 april 2016. 
 
Beslutsgång 

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

Gatu- och parkchefen  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 77   
 
Säkerhetsfrågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

T.f. säkerhetssamordnaren informerar om aktuella säkerhetsfrågor: 

• Risk- och sårbarhetsanalys 
Analysen lämnas in till länsstyrelsen när den fastställts av kommunen. 

• Rakelövning 
Övning för kommunchef och förvaltningschefer för att höja kompetensen. 

• RIS 2017 
Övning som kommunen kommer att delta i tillsammans med Värmland. 

• IT-säkerhet 
Risker för kapning m.m. 
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§ 78    
 
Näringslivsfrågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunutvecklaren redogör för aktuella näringslivsfrågor: 

• Arbetsmarknadsdag 
Anordnas den 26 april 2016 på Dahlstiernska gymnasiet. 

• Lanthandlarprojektet 
Bidrag till förstudie beviljat.  

• Business Improvement District (BID-projekt) 
Vad kan köpmännen tillsammans med medborgarna göra för att  
utveckla handeln m.m. 

• Personal 
Rekrytering av turistpersonal inför sommaren. 

• Bomässa i Vänersborg 22-24 april 
Deltagande för att marknadsföra kommunen. 

 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 79 Dnr KS 2016/83.042   
 
Bokslut 2015 för kommunstyrelsen (kommunstyrelse- 
förvaltningen)  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Samtliga chefer inom kommunstyrelseförvaltningen lämnar en redovisning  
av bokslut för 2015 för respektive ansvarsområden.  
 
Beslutsunderlag 

• Bokslut 2015 för kommunstyrelseförvaltningen. 
 
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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§ 80 Dnr KS 2016/83.042   
 
Årsredovisning för koncernen Melleruds kommun 2015 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 

1. överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktiges revisorer. 

2. överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige. 

3. föreslå kommunfullmäktige att för 2015 avsätta 6,5 mkr till 
resultatutjämningsreserv. Reserven uppgår därefter till 27,8 mkr. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Årsredovisning för Melleruds kommun 2015 uppvisar ett positivt resultat på  
16,7 mnkr och tillsammans med bolagen redovisas ett koncernresultat på  
21,3 mnkr. 

Kommunfullmäktiges uppdrag till styrelse och nämnder var i den ursprungliga 
budgeten att redovisa ett överskott på 24,2 mkr. Under året har kommun-
fullmäktige gjort avsteg ifrån det ursprungliga resultatmålet och tilldelat 
verksamheten tilläggsbudget på 1,1 mkr vilket gett ett budgeterat resultat  
om 23,1 mkr. 
 
Beslutsunderlag 

• Årsredovisning 2015.  
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att 

1. överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktiges revisorer. 

2. överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige. 

3. föreslå kommunfullmäktige att för 2015 avsätta 6,5 mkr till 
resultatutjämningsreserv. Reserven uppgår därefter till 27,8 mkr. 

 
Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
_________________________ _________________________ 
Ordförandes namn Justerarens namn 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 81 Dnr KS 2015/145.105   
 
Hollandsprojektet, rapport 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Melleruds kommun deltog för fjärde året i rad vid emigrantmässor i Holland.  
Denna gång den 13-14 februari 2016 i Emigration Expo i Houten, strax utanför 
Utrecht. 

Kultur- och fritidsutvecklaren och samhällsvägledaren lämnar en rapport från 
mässan. 
 
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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§ 82 Dnr KS 2016/22.861   
 
Kanalyran 2016 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och fritidsutvecklaren rapporterar från pågående arbete med Kanalyran 
2016: 

• Marknadsföring 
Pressmeddelande och artikel i Melleruds Nyheter 9 mars 2016. 

• Sponsorer 
Förslag till sponsorupplägg. 

• Restauranger 
Redovisning av diskussioner med restauranger runt Köpmantorget. 

• Mellerudskalaset 
Tält med artistuppträdande på Österrådaplan. 

 
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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§ 83 Dnr KS 2016/56.212   
 
Svar på samrådsremiss om översiktsplan för  
Vänersborgs kommun 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande synpunkter på samrådsförslag till ny 
översiktsplan för Vänersborgs kommun: 

1. Melleruds kommun ser positivt på att Vänersborgs kommun tar fram en ny 
översiktsplan. Översiktsplanen är lättläst och trevligt presenterad. 

2. Melleruds kommun vill särskilt poängtera och stödja översiktsplanens tankar om 
en förbättrad standard på E45 genom Dalsland liksom visionen om utökad 
pendeltågstrafik med tågstopp i Brålanda och Frändefors. 

3. Översiktsplanen innehåller ett avsnitt om samspel i regionen, främst inom 
trestadsområdet. Melleruds kommun anser att Mellerud och Dalsland tydligare 
ska lyftas fram i detta avsnitt som en viktig del av regionen. 

4. I övrigt ser Melleruds kommun med intresse fram mot att få följa det fortsatta 
arbetet med Vänersborgs översiktsplan 2016. 

 
Sammanfattning av ärendet: 

En ny översiktsplan håller på att tas fram för Vänersborgs kommun, som kommer 
att ersätta den nuvarande översiktsplanen från 2006. Förslaget till översiktsplan är 
ute på samråd under tiden 22 januari till 31 mars 2016. Som grannkommun har 
Melleruds kommun getts möjlighet att lämna synpunkter på utkastet till ny 
översiktsplan. 

Arbetet med utkastet till översiktsplan för Vänersborgs kommun har skett i en bred 
och öppen process där ambitionen har varit att involvera många i diskussionen om 
kommunens framtid. 

Förslaget till ny översiktsplan genomsyras av ett strategiskt tänkande om 
utvecklingen som utmynnar i ett antal rekommendationer för att nå önskvärd 
utveckling. 

En viktig rekommendation är t.ex. utvecklingen av samhällena Frändefors och 
Brålanda till långsiktigt livskraftiga tätorter samt utvecklingen av en levande 
landsbygd på Dalboslätten. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till översiktsplan för Vänersborgs kommun –  
http://www.vanersborg.se/byggabomiljo/oversiktsplanochdetaljplaner/aktuellapl
aner.4.1d1845541452d5c143619658.html 

• Förslag till remissvar. 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande synpunkter 
på samrådsförslag till ny översiktsplan för Vänersborgs kommun: 

1. Melleruds kommun ser positivt på att Vänersborgs kommun tar fram en ny 
översiktsplan. Översiktsplanen är lättläst och trevligt presenterad. 

2. Melleruds kommun vill särskilt poängtera och stödja översiktsplanens tankar om 
en förbättrad standard på E45 genom Dalsland liksom visionen om utökad 
pendeltågstrafik med tågstopp i Brålanda och Frändefors. 

3. Översiktsplanen innehåller ett avsnitt om samspel i regionen, främst inom 
trestadsområdet. Melleruds kommun anser att Mellerud och Dalsland tydligare 
ska lyftas fram i detta avsnitt som en viktig del av regionen. 

4. I övrigt ser Melleruds kommun med intresse fram mot att få följa det fortsatta 
arbetet med Vänersborgs översiktsplan 2016. 

 
Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Ordförandes namn Justerarens namn 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 84 Dnr KS 2013/603.106   
 
Redovisning av framtida organisation av samverkan i Dalsland 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lämna en skriftlig redovisning på framtida 
organisation av samverkan i Dalsland enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Direktionen för Dalslandskommunernas kommunalförbund har i en skrivelse till  
Bengtsfors, Dals Eds, Färgelandas och Melleruds kommun begärt att få en skriftlig 
redovisning på hur de ser på den framtida organiseringen av samverkan. 
 
Beslutsunderlag 

• Dalslandskommunernas kommunalförbunds beslut 2016-01-28, § 7. 
• Skrivelse från Bengtsfors kommun med bilaga. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att lämna en skriftlig 
redovisning på framtida organisation av samverkan i Dalsland enligt föreliggande 
förslag. 
 
Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Ordförandes namn Justerarens namn 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 85 Dnr KS 2016/93.106   
 
Önskemål om samarbete med kommunen om Dalslands 
Sparbanks Arena 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att, tillsammans med 
samhällsbyggnadschefen och kultur- och fritidsutvecklaren, ta kontakt med 
Nordalsalliansen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Nordalsalliansen (Kroppefjälls IF, Melleruds IF, Håfreströms IF och Åsebro IF) har 
den 15 februari 2016 överlämnat en skrivelse till kommunen där man önskar ett 
beslut om att avsätta tid hos kommunens tjänstemän att tillsammans med 
föreningarna arbeta fram ett förslag på hur man ska jobba ihop för att kunna hålla 
anläggningarna öppna för kommunens ungdomar och inte minst viktigt för att 
främja integrationen i samhället för de nyanlända. 
 
Beslutsunderlag 

• Skrivelse från Nordalsalliansen. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att ge kommunchefen i uppdrag 
att, tillsammans med samhällsbyggnadschefen och kultur- och fritidsutvecklaren, ta 
kontakt med Nordalsalliansen. 
 
Beslutsgång 

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

Kommunchefen 

 

 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-08 16
  
 
 
 
 
 

§ 86 Dnr KS 2016/92.805   
 
Ansökan om driftsbidrag till Melleruds Golfklubb för 2016 
samt bidrag till inköp av golfsimulator, dataanläggning för 
automatiserad bevattning och byte av 75 sprinklers för 
greenbevattning 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att 

1. uppmana Melleruds Golfklubb att söka driftbidrag och aktivitetsstöd för klubbens 
ungdomsverksamhet.  

2. informera klubben om att Melleruds kommun inte kan ge stöd till enskilda 
näringsidkare, i detta fall ägaren till golfbanan, enligt Kommunallagen 2 kap 8 §. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Melleruds Golfklubb har i en skrivelse den 17 februari 2016 begärt driftbidrag till 
ungdomsverksamheten dels 25 tkr för inköp av golfsimulator och dels 125 tkr för 
pro/instruktör. 

Vidare önskar klubben driftbidrag för 2016 med 120 tkr till utbyte av 
dataanläggning för automatiserad bevattning och dels med 180 tkr till byte av 75 
sprinklers för greenbevattning. 
 
Beslutsunderlag 

• Skrivelse från Melleruds Golfklubb. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att ge kommunchefen i  
uppdrag att 

1. uppmana Melleruds Golfklubb att söka driftbidrag och aktivitetsstöd för klubbens 
ungdomsverksamhet.  

2. informera klubben om att Melleruds kommun inte kan ge stöd till enskilda 
näringsidkare, i detta fall ägaren till golfbanan, enligt Kommunallagen 2 kap 8 §. 

 
Beslutsgång 

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

Kommunchefen 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-08 17
  
 
 
 
 
 

§ 87 Dnr KS 2016/101.003   
 
Ändring av bolagsordning för Nätaktiebolaget Biogas Brålanda 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer ändring av bolagsordning för Nätaktiebolaget Biogas 
Brålanda enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Bolagsverket har inte godkänt den nuvarande skrivningen i § 18 i bolagsordningen: 

Styrelsen uppmanar de lösningsberättigade att skriftligen framställa 
lösningsanspråk hos aktiebolaget senast tre månader räknat från anmälan hos 
styrelsen om övergång. 

Styrelsen för Nätaktiebolaget Biogas Brålanda beslutade den 18 februari 2016, § 8, 
att följande ändring görs: 

Styrelsen uppmanar de lösningsberättigade att skriftligen framställa 
lösningsanspråk hos aktiebolaget senast en månad räknat från anmälan hos 
styrelsen om övergång. 

Vänersborgs och Melleruds kommunfullmäktige ska ta beslut om ändringen. 
 
Beslutsunderlag 

• Styrelsen för Nätaktiebolaget Biogas Brålanda beslut 2016-02-18, § 8. 
• Förslag till ny bolagsordning för Nätaktiebolaget Biogas Brålanda. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige fastställer ändring av bolagsordning 
för Nätaktiebolaget Biogas Brålanda enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Ordförandes namn Justerarens namn 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-08 18
  
 
 
 
 
 

§ 88 Dnr KS 2016/35.119   
 
Val av ombud till Svinesundskommitténs föreningsstämmor  
2016-2018 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att utse Morgan E Andersson (C) till ombud och  
Roland Björndahl (M) till ersättare för ombud vid Svinesundskommitténs 
föreningsstämmor 2016-2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 9 september § 151, att Melleruds kommun  
skulle ansöka om medlemskap i Svinesundskommittén. 

Kommunstyrelsen har utsett Tommy W Johansson (S) till ledamot och  
Eva Pärsson (M) till ersättare i styrelsen för Svinesundskommittén 2016-2018. 

Kommittén har den 29 februari 2016 framfört önskemål om att Melleruds kommun 
utser ombud till Svinesundskommitténs föreningsstämma den 7 april 2016. 
 
Beslutsunderlag 

• Skrivelse med bilaga från Svinesundskommittén. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att utse Morgan E Andersson (C) 
till ombud och Roland Björndahl (M) till ersättare för ombud vid Svinesunds-
kommitténs föreningsstämmor 2016-2018. 
 
Beslutsgång 

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

Svinesundskommittén 
Morgan E Andersson 
Roland Björndahl 
Ansvarig för Troman  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 89    
 
Aktuella frågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamöter och kommunchefen diskuterar 
aktuella frågor: 

• Krav på dröjsmålsränta  
Kommunen har mottagit ett bestridande av faktura på dröjsmålsränta  
på förskingrat belopp. 

• Betaltjänstautomat i Håverud 
Tvist med leverantör. 

• Småkoms rikskonferens i Borgholm 20-22 april 2016 
Eva Pärsson (M) deltar i egenskap av revisor i Småkoms rikskonferens  
och Gunnar Karlsson (C) som kommunstyrelsens representant. 

• MellerudsNavets årsmöte 9 mars 2016 
Gunnar Karlsson (C) föreslås till sammankallande i valberedningen. 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 


