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 Ordförande .............................................................................................................................................. 
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 Justerande .............................................................................................................................................. 
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§ 128 Dnr KS 2016/487.003   
 
Likabehandlingsplan för Melleruds kommun 2017-2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. anta Likabehandlingsplan för Melleruds kommun 2017-2019 enligt före- 
liggande förslag.  

2. i och med kommunfullmäktiges beslut upphäva tidigare antagen 
Jämställdhetsplan (KF § 17/2012).  

 
Sammanfattning av ärendet 

Varje kommun skall ha en övergripande plan för hur man hanterar jämställdhets- 
och diskrimineringsfrågor. Melleruds kommun har sedan tidigare en 
jämställdhetsplan som sträckte sig över åren 2012-2015, och som innefattade i 
huvudsak jämställdhetsfrågorna. 

Med anledning av att denna plan nu är inaktuell, har ny plan utarbetats bland annat 
med hjälp av en enkätundersökning som grund, och med en referensgrupp med 
representanter från alla förvaltningar. Denna plan får benämningen 
likabehandlingsplan och kommer att täcka både jämställdhets- och 
diskrimineringsområdet. Planen sträcker sig från 2017-2019. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till Likabehandlingsplan för Melleruds kommun 2017-2019. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att  

1. anta Likabehandlingsplan för Melleruds kommun 2017-2019 enligt före- 
liggande förslag.  

2. i och med kommunfullmäktiges beslut upphäva tidigare antagen 
Jämställdhetsplan (KF § 17/2012).  

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 129    
 
Personalfrågor  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

HR-chefen informerar om aktuella personalfrågor: 

• Uppsägningar och rekryteringar 
Intervjuer av sökande till IFO-cheftjänsten. Rekrytering av socialsekreterare 
pågår. 20 undersköterskor saknas inför sommaren. Tre sjuksköterskor har  
sagt upp sig. Rektor för vuxenutbildningen har sagt upp sig. Nyrekrytering 
pågår. 

 
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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§ 130    
 
Arbetsmarknadspolitiska frågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Socialchefen och arbetsmarknadschefen redovisar aktuella arbetsmarknads- 
politiska frågor: 

• Arbetslösheten i Mellerud 
En ökning av arbetslösheten främst bland nyanlända. Socialförvaltningen och 
arbetsmarknadsenheten arbetar med att få fram lösningar. Få av de som varit 
inskrivna hos arbetsmarknadsenheten går vidare till jobb eller studier. En del 
flyttar till andra orter i landet där de kan få arbete. Viktigt att få personer att  
bo kvar i kommunen även om de får jobb på andra orter. 

• Utveckling av försörjningsstödet 
En fördubbling av försörjningsstödet har skett under senaste året. Social-
förvaltningen arbetar med att få ned försörjningsstödet med 50 procent. 
Var och en måste försöka försörja sig efter sin förmåga. Krav måste ställas på 
att lära sig svenska för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. 

• Kurser/utbildningar 
En orienteringskurs i svetsteknik och en introduktionskurs i vård och omsorg 
kommer att starta under våren. Tre respektive tio personer har anmält sig 
hittills. Kultur- och utbildningsförvaltningen planerar att starta en under-
sköterskeutbildning på 1½ år hösten 2017. 

• Nyanlända akademiker 
De nyanlända som har en akademisk utbildning går snabbt vidare vid 
etableringen. Många nyanlända saknar akademisk utbildning men har arbetat 
inom akademiska arbetsplatser i sina hemländer. Dessa har svårare att komma  
i jobb. 

 
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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§ 131 Dnr KS 2017/187.002   
 
Bemyndigande att utfärda anvisningar på bank- och 
checkräkning för socialnämnden 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge följande personer bemyndigande att utfärda 
anvisningar på bank- och checkräkning samt uttagsrätt på konto 8234-735123363: 
 
Socialchef  Roger Granat 
T.f. sektorchef IFO   Henry Einestedt 
Socialsekreterare          Ingela Pettersson 
Socialsekreterare          Anna-Karin Sandberg 
Socialsekreterare          Inga-Lena Andersson 
Handläggare                      Maritha Johansson 
T.f. handläggare Nicklas Nilsson 
Assistent                      Helena Sundström 
 
Sammanfattning av ärendet 

På grund av personalförändringar inom socialförvaltningen och individ- och 
familjeomsorgsenheten behöver ett nytt beslut tas vad gäller bemyndigande  
att utfärda anvisningar på bank- och checkräkning samt uttagsrätt på konto. 
 
Beslutsunderlag 

Socialnämndens beslut 2017-03-28, § 32. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att ge föreslagna personer 
bemyndigande att utfärda anvisningar på bank- och checkräkning samt uttagsrätt 
på konto 8234-735123363. 
 
Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Peter Ljungdahl 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 132 Dnr KS 2017/154.045   
 
Utökad borgensram för Melleruds Bostäder AB  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja AB Melleruds Bostäder utökad borgensram 
om 30 Mnkr. 
 
Sammanfattning av ärendet 

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 23 november 2016, § 142, har  
AB Melleruds Bostäder tecknat avtal med Bertil Johansson i Mellerud Byggnads AB 
för nyproduktion av 24 lägenheter på fastigheten Mellerud Järven 6. 

Projektets totala kostnad är kalkylerad till 43,5 Mnkr. Bostadsbolaget har ett behov 
av upplåning motsvarande 30 Mnkr. För nyteckning av lån erfordras en utökning av 
befintlig borgensram med motsvarande summa. 
 
Beslutsunderlag 

• AB Melleruds Bostäders beslut 2017-03-01, § 18. 
• VD:s tjänsteskrivelse. 
• Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att bevilja AB Melleruds 
Bostäder utökad borgensram om 30 Mnkr. 
 
Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Peter Ljungdahl 
 
 
 
 
 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 133 Dnr KS 2017/147.007   
 
Revisionsrapporten Granskning av årsredovisning 2016  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att vidta åtgärder 
utifrån revisorernas förbättrings- och utvecklingsförslag. 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen pröva om kommunens 
räkenskaper är rättvisande samt bedöma om resultatet i årsbokslutet är förenligt 
med de mål fullmäktige beslutat.  

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Melleruds kommun har Kommunal 
sektor inom PWC granskat kommunens årsredovisning för räkenskapsåret 2016. 

Granskningen har utförts i syfte att pröva om årsbokslutet och årsredovisningen 
har upprättats i enlighet med gällande lagar och att god redovisningssed har följts. 

Revisorerna har lämnat synpunkter och rekommendationer till kommunstyrelsen  
i föreliggande missiv och rapport. 
 
Beslutsunderlag 

• Revisionsrapporten Granskning av årsredovisning 2016. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen i 
uppdrag att vidta åtgärder utifrån revisorernas förbättrings- och utvecklingsförslag. 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Peter Ljungdahl 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 134 Dnr KS 2017/186.002   
 
Bemyndigande att utfärda anvisningar på bank- och 
checkräkning för kommunstyrelsen 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, med ändring av beslut den 14 september 2016,  
§ 142, att bemyndiga följande personer att två i förening utfärda  
anvisningar på kommunens bank- och checkräkningar: 

Kommunchef Ingmar Johansson 
Ekonomichef Björn Lindquist 
Controller Erik Josefsson 
Ekonom Emma Lindquist 
Ekonom Margareta Gunnarsson 
Ekonom Elvis Sabovic  
Ekonom Elin Holm 
Ekonom Lena Francke 
 
Sammanfattning av ärendet 

För att säkerställa att det finns tillräckligt många behöriga personer som kan 
utfärda anvisningar på kommunens bank- och checkräkningar under semester-
perioder behöver gruppen utökas med kommunstyrelseförvaltningens controller. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar, med ändring av beslut den 
14 september 2016, § 142, att bemyndiga föreslagna personer att två i förening 
utfärda anvisningar på kommunens bank- och checkräkningar. 
 
Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Peter Ljungdahl 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 135 Dnr KS 2016/164.875   
 
Dalslands konstmuseums ekonomi 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen och tar upp ärendet till ny behandling  
vid arbetsutskottets sammanträde den 9 maj 2017. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Dalslands konstmuseum drivs och ägs av stiftelsen Dalslands museum & konsthall. 
Ledamöter i styrelsen utses av Melleruds kommun och Dalslandskommunernas 
kommunalförbund.  

Museet har en museichef/intendent och resten timtjänster vad gäller park, kassa, 
guidning, städ, ekonomihantering. Utöver detta anställer museet utställnings-
tekniker (fyra veckor/år) samt skribent och grafisk form (programbladet 
”Konstaktuellt Dalsland”).  

Stiftelsen äger och förvaltar själva fastigheten. I en av byggnaderna finns ett 
museicafé som sedan två år drivs i museets egen regi. Museet har en vänförening 
med cirka 500 medlemmar. 

Arbetsutskottet gav den 24 maj 2016, § 205, kommunchefen i uppdrag att ta fram 
förslag på en långsiktig lösning på Dalslands konstmuseums ekonomiska situation. 

En delrapport av uppdraget lämnades vid arbetsutskottets sammanträde den  
6 december 2016, § 441. 

Ekonomichefen och kommunchefen lämnar en redovisning av genomförd utredning. 

Kommunen har fått en inbjudan till ett möte med presidiet för kulturnämnden i 
Västra Götaland i Vänersborg den 19 april 2017 där muséet m.m. ska diskuteras. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner redovisningen och tar upp 
ärendet till ny behandling vid arbetsutskottets sammanträde den 9 maj 2017. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-04 11
  
 
 
 
 
 

§ 136 Dnr KS 2017/96.003   
 
Gemensam livsmedel- och måltidspolicy för Dalslands-
kommunerna och Säffle kommun 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. Melleruds kommun, under förutsättning att övriga kommuner fattar likalydande 
beslut, antar gemensam livsmedel- och måltidspolicy för Dalslandskommunerna 
och Säffle kommun. 

2. i och med kommunfullmäktiges beslut upphävs tidigare antagen Kostpolicy  
KF § 3/2014-02 och Livsmedelspolicy KF § 71/2010.  

 
Sammanfattning av ärendet 

Serviceenheten i Melleruds kommun har sedan cirka 20 år tillbaka samarbetat med 
kostenheterna i Dalslandskommunerna och Säffle kommun i ett nätverk för 
kostchefer. Nätverket arbetar bl.a. med upphandlingar, kvalitetssäkring och har ett 
gemensamt kostdataprogram med näringsberäknade grundmatsedlar för skola och 
äldreomsorg.  

Livsmedel- och måltidspolicyn ska vara styrande vid upphandling och inköp, detta 
innebär att för samtliga livsmedel som upphandlas till kommunala kök ska 
grundläggande krav ställas på livsmedelsproducenterna som säkerställer att hög 
livsmedelskvalitet erhålls, att miljöstörningar begränsas, att människor i livs-
medelsproduktionen får mänskliga rättigheter och skäligt betalt samt att djur i 
livsmedelsproduktionen behandlas väl och skyddas mot lidande. 

Ett mål för ökad hållbarhet är att inköp av andelen närproducerade, svenska  
och ekologiska livsmedel ska öka för att nå minsta möjliga miljö- och 
klimatpåverkan. 

Storhushållsprisindex som speglar aktuella förändringar i storhushållens inköps-
priser på livsmedel har under hösten 2016 stigit kraftigt och grossisterna aviserar 
stigande livsmedelspriser framöver. Ökade inköp av närproducerade, svenska och 
ekologiska livsmedel innebär också en ökad kostnad, hur stor merkostnaden blir 
kan man först förutse när nya livsmedelsupphandlingen är klar 2018.  

Livsmedel – och måltidspolicyn ska främja till en god hälsa och ett gott väl-
befinnande för samtliga matgäster, där fokus läggs på måltidsordning, måltids-
innehåll, måltidsmiljö och bemötande, samt att servera närproducerade och 
svenska livsmedel.  

Serviceenheten fortsätter att köpa in säsongsanpassade, ekologiska och 
rättvisemärkta livsmedel samt fisk från hållbara fiskebestånd. Idag köper 
serviceenheten i Melleruds kommun in ekologiska produkter till 22 procent. 

Förslag till Livsmedel- och måltidspolicyn är framtagen av kostchefer i 
Dalslandskommunerna och Säffle kommun tillsammans med miljöstrategen  
på Dalslands Miljökontor.  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Arbetsutskottet beslutade den 7 mars 2017, § 89, att remittera förslag till 
livsmedels- och måltidspolicy till kultur- och utbildningsnämnden och 
socialnämnden för yttrande i samband med mars månads möten. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till livsmedels- och måltidspolicy med bilagor. 
• Nuvarande livsmedelspolicy från 2010. 
• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2017-03-22, § 22.  
• Socialnämndens beslut 2017-03-28, § 26. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att  

1. Melleruds kommun, under förutsättning att övriga kommuner fattar likalydande 
beslut, antar gemensam livsmedel- och måltidspolicy för Dalslandskommunerna 
och Säffle kommun. 

2. i och med kommunfullmäktiges beslut upphävs tidigare antagen Kostpolicy  
KF § 3/2014-02 och Livsmedelspolicy KF § 71/2010.  

 
Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Peter Ljungdahl 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 137    
 
Information om slamhantering 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadschefen och VA-chefen informerar om kommunens  
hantering av slam, avtal med Ragnsells och behov översyn av framtida 
hantering. Vidare informerar VA-chefen om de nya riktlinjerna för 
kretsloppsanpassade avloppsystem och hur kommunen ska hantera dessa. 

VA-chefen kommer att kontakta övriga Dalslandskommuner för att diskutera 
en gemensam lösning för slamhantering m.m. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 138    
 
Information om sporthallsprojektet 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadschefen och projektingenjören lämnar en aktuell information  
om sporthallsprojektet. Upphandlingen startar inom kort. Byggstarten är planerad 
hösten 2017. 
 
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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§ 139    
 
Tekniska frågor  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadschefen redogör för aktuella tekniska frågor: 

• Håveruds camping 
Avtalet med Håfreströms IF är uppsagt. Kommunchefen och samhälls- 
byggnadschefen rapporterar från förhandlingar om nytt avtal. 

 
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 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-04 16
  
 
 
 
 
 

§ 140 Dnr KS 2017/142.814   
 
Motion om det rörliga friluftslivet, utredningsuppdrag 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet ger utredaren i uppdrag att utreda motionen och lämna  
förslag till svar. Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets 
sammanträde den 26 september 2017. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Roland Björndahl (M) föreslår i en motion den 11 mars 2017 att kommun-
fullmäktige beslutar att  

1. vandringsstigar rustas upp och utvecklas. 

2. nya grillplatser skapas och befintliga rustas upp. 

3. motionsslingan vid Vita Sannar återställs med skyltar och redskap. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet ger utredaren i uppdrag att utreda 
motionen och lämna förslag till svar. Redovisning av uppdraget ska ske vid 
arbetsutskottets sammanträde den 26 september 2017. 
 
Beslutsgång 

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

Utredaren 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 141 Dnr KS 2017/138.372   
 
Motion om att ansluta de vid Karolinerskolan närbelägna 
hyresfastigheterna till det kommande fjärrvärmenätet i  
Dals Rostock, utredningsuppdrag 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet ger utredaren i uppdrag att utreda motionen och lämna  
förslag till svar. Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets 
sammanträde den 20 juni 2017. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Tony Johansson (MP) föreslår i en motion den 8 mars 2017 att kommunfullmäktige 
beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utifrån sin ägarroll ge det 
kommunalägda bostadsbolaget Melleruds Bostäder AB ett uppdrag att ansluta de 
vid Karolinerskolan närbelägna hyresfastigheterna till det kommande fjärrvärme-
nätet i området. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet ger utredaren i 
uppdrag att utreda motionen och lämna förslag till svar. Redovisning av uppdraget 
ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 20 juni 2017. 
 
Beslutsgång 

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

Utredaren 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 142 Dnr KS 2017/137.452   
 
Motion om att ta bort plasten från komposten, 
utredningsuppdrag 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet ger utredaren i uppdrag att utreda motionen och lämna  
förslag till svar. Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets 
sammanträde den 26 september 2017. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Pål Magnussen (V) föreslår i en motion den 8 mars 2017 att kommunfullmäktige 
beslutar att  

1. plast förbjuds i kompostkärlet som hämtas av kommunen eller entreprenör 
anlitad av kommunen. 

2. Melleruds kommun själva eller via sin entreprenör tillhandahåller avfallspåsar  
i papper till de invånare som sorterar ut sitt matavfall och får det hämtat av 
kommunen eller av kommunen anlitad entreprenör. 

 
Beslutsunderlag 

• Motion. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet ger utredaren i 
uppdrag att utreda motionen och lämna förslag till svar. Redovisning av uppdraget 
ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 26 september 2017. 
 
Beslutsgång 

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

Utredaren 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 143 Dnr KS 2017/157.106   
 
Motion om att inrätta lantmäteritjänst i Mellerud, 
utredningsuppdrag 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet ger utredaren i uppdrag att utreda motionen och lämna  
förslag till svar. Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets 
sammanträde den 26 september 2017. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Daniel Jensen (KD) föreslår i en motion den 20 mars 2017 att kommunfullmäktige 
beslutar att kommunen utreder möjligheten att inrätta en tjänst som lantmätare, 
antingen som en kombinationstjänst eller i samverkan med annan kommun. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet ger utredaren i 
uppdrag att utreda motionen och lämna förslag till svar. Redovisning av uppdraget 
ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 26 september 2017. 
 
Beslutsgång 

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

Utredaren 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 144 Dnr KS 2017/158.842   
 
Motion om digitala ljustavlor vid Melleruds infarter, 
utredningsuppdrag 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet ger utredaren i uppdrag att utreda motionen och lämna  
förslag till svar. Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets 
sammanträde den 26 september 2017. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Daniel Jensen (KD) föreslår i en motion den 21 mars 2017 att kommunfullmäktige 
beslutar att Melleruds kommun investerar i digitala ljustavlor vid infarterna till 
köpingen, i första hand längs E45 och i andra hand infart Rv 166 samt erbjuda 
näringslivet att köpa reklamtid på dessa. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet ger utredaren i 
uppdrag att utreda motionen och lämna förslag till svar. Redovisning av uppdraget 
ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 26 september 2017. 
 
Beslutsgång 

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

Utredaren 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 145 Dnr KS 2017/166.024   
 
Arvoden för överförmyndare och överförmyndares ersättare  
i Melleruds kommun  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa arvoden för överförmyndare och 
överförmyndares ersättare enligt följande: 

Överförmyndare 7% 4 530 kronor/månad 

Överförmyndares ersättare 1,7% 1 085 kronor/vecka vid tjänstgöring 
 
Jäv 

På grund av jäv deltar inte Peter Ljungdahl (C) i handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Mellerud kommun ingår sedan den 1 april 2015 i Samverkande 
överförmyndare tillsammans med Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil, 
Färgelanda, och Uddevalla. Samverkande överförmyndare är en tjänstemanna-
organisation för handläggning av överförmyndarärenden. All handläggning sker  
på ett gemensamt kontor i Uddevalla. 

I varje kommun finns det en ansvarig överförmyndare, men denne handlägger inte 
ärenden. I vissa frågor måste överförmyndaren fatta beslut, men kontakten sköts i 
normalfallet genom Uddevallakontoret. 

Överförmyndarens nuvarande arvode avser en tjänst på 50% av en heltidstjänst 
och arvodet motsvarar 21,6% av riksdagsledamots arvode (63 800 kronor) för 
2017. Arvodet för överförmyndarens ersättare motsvarar 5%. 

I och med att större delen av överförmyndarens arbetsuppgifter numera sköts av 
Samverkande överförmyndare behöver nivån på arvodena justeras enligt följande: 

Överförmyndare 7% 4 530 kronor/månad 

Överförmyndares ersättare 1,7% 1 085 kronor/vecka vid tjänstgöring 
 
Beslutsunderlag 

• Beräkningsunderlag för arvoden. 
• Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att fastställa arvoden för 
överförmyndare och överförmyndares ersättare enligt följande: 

Överförmyndare 7% 4 530 kronor/månad 

Överförmyndares ersättare 1,7% 1 085 kronor/vecka vid tjänstgöring 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Daniel Jensen 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 146 Dnr KS 2014/379.011   
 
Framtidens Köpmantorg 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att, efter genomfört samråd med Köpmannaföreningen, 

1. ge kommunchefen i uppdrag att utveckla förslag 1 av Framtidens Köpmantorg  

2. ställa ut förslag 1 av Framtidens Köpmantorg för allmänhetens synpunkter.  
 
Sammanfattning av ärendet 

I samband med utvecklingen av ett nytt köpcentrum på Västerråda uppstod tankar 
kring Köpmantorgets utformning och hur det förblir ett levande torg. För att ta reda 
på vad Mellerudsborna själva har för åsikter om torget genomfördes under våren 
2015 medborgardialogen Tyck om torget. 

Målet med Tyck om torget var att lyssna in medborgarnas tankar kring torget.  
I processen ingick också att sammanställa och utvärdera resultatet och slutligen 
återkoppla till alla som deltagit med synpunkter och åsikter.  

En sammanställd utvärdering samt en utställning har funnits på biblioteket i  
Mellerud under sommaren 2015. 

Den 3 juni presenteras resultatet för kommunstyrelsen och den 17 juni för 
kommunfullmäktige.  

Arbetsutskottet gav den 25 augusti 2015, § 259, kommunchefen i uppdrag att  
ta fram ett förslag på ett framtida Köpmantorg med utgångspunkt från det som 
framkommit i medborgardialogen Tyck om Torget. Förslaget ska därefter ställas  
ut för medborgarnas synpunkter. 

Projektledaren redovisade vid arbetsutskottet den 13 september 2016 olika förslag 
på utformning av Köpmantorget. 

Arbetsutskottet beslutade den 22 november 2016, § 428, att  

1. ge kommunchefen i uppdrag att redovisa framtaget förslag på ett framtida 
Köpmantorg för Köpmannaföreningen. 

2. ge kommunchefen i uppdrag att ta fram en översiktlig kostnadskalkyl för 
framtaget förslag på ett framtida Köpmantorg. 

3. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den  
7 februari 2017. 

Kommunchefen redovisar från möte med Köpmannaföreningen. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att, efter genomfört samråd 
med Köpmannaföreningen, 

1. ge kommunchefen i uppdrag att utveckla förslag 1 av Framtidens Köpmantorg  

2. ställa ut förslag 1 av Framtidens Köpmantorg för allmänhetens synpunkter.  
 
Beslutsgång 

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

Kommunchefen 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 147 Dnr KS 2017/194.049 
 
Medel för framtagande av ny översiktsplan och förslag till 
Framtidens Köpmantorg 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. avsätta 500 tkr till framtagande av ny översiktsplan för Melleruds kommun  
och till framtagande av förslag till Framtidens Köpmantorg för utställande för 
allmänheten.  

2. finansiering sker inom kommunstyrelsens avsatta medel. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en översiktsplan (ÖP) som 
omfattar hela kommunen.  

Melleruds kommuns nuvarande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 2010. 

Översiktsplanens syfte är att ge vägledning och stöd i beslut om användningen av 
mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. 
Översiktsplanen är kommunens ”avsiktsförklaring för den fysiska miljön. Den 
innehåller kommunens visioner och är ett strategiskt dokument för den framtida 
utvecklingen. Planen ska också redovisa hur kommunen avser att tillgodose 
riksintressen och miljökvalitetsnormer. 

Kommunchefen redogör för förslag på hur ett framtagande av en ny översiktplan 
kan genomföras. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att  

1. avsätta 500 tkr till framtagande av ny översiktsplan för Melleruds kommun  
och till framtagande av förslag till Framtidens Köpmantorg för utställande för 
allmänheten.  

2. finansiering sker inom kommunstyrelsens avsatta medel. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Peter Ljungdahl 
 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 148    
 
Näringslivsfrågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunchefen redogör för aktuella näringslivsfrågor: 

• Försäljning av mark 
Kommunchefen redogör för aktuella markförsäljningsärenden och 
tomtprisdiskussioner. 

• Köpcentret på Västerråda 
Västerråda Handel AB har möte idag. Kommunchefen återkommer med besked  
om vad de beslutar. 

 
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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§ 149 Dnr KS 2017/190.057 
 
Avtal med BRC Sweden AB om byte till gasfordon 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att, för Melleruds 
kommuns räkning, teckna ett skriftligt avtal med BRC Sweden AB om att byta  
ut 30 fordon under 2017 till gasfordon samt ytterligare 30 fordon efter nuvarande 
avtalsperiod går ut. 
 
Sammanfattning av ärendet 

För att få en etablering av gastankställe i Mellerud och övergång till gas på delar av 
kommunens fordon finns krav på att en stor andel av kommunens fordon körs i 
huvudsak på gas. Kravet på omsättningsvolymen per år ligger på 70 000 nm3 för 
att ge en ekonomisk möjlighet till en etablering 

Kommunchefen redogör för förfrågan från BRC Sweden AB om att Melleruds 
kommun föreslås att åta sig att byta ut 30 av kommunens fordon under 2017 till 
gasfordon samt ytterligare 30 fordon efter nuvarande avtalsperiod går ut. 
 
Beslutet skickas till 

Kommunchefen 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 150  
   
Aktuella frågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Hyrköp av sjöbod 
Kommunchefen redogör för önskemål från intressent att hyrköpa en sjöbod  
i Sunnanå Hamn. Kommunchefen kommer att meddela intressenten att 
kommunen inte är villig att ingå sådant avtal. 

 
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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§ 151    
 
Rapporter 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen rapporterar från  
sammanträden m.m: 

• Sunnanå golfbana 
Kommunchefen lämnar en aktuell rapport kring pågåendeförhandlingar om 
Sunnanå golfbana. 

 
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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§ 152    
 
Företagsbesök  
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens arbetsutskott besöker Brandt Bil AB och ICA Kronan i  
Mellerud för att informera sig om företagens verksamheter och framtidsplaner. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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