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§ 354 Dnr KS 2018/215 
 
Remiss Ny detaljplan för kvarteret Ugglan i Mellerud 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att flytta fram yttrandet gällande förslag till ny detaljplan för kvarteret 
Ugglan i Melleruds kommun enligt föreliggande förslag till arbetsutskottets sammanträde den 
17 december 2019. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Samtliga flerbostadshus i kvarteret Ugglan är rivna och marken, som ägs av Melleruds kommun, 
är numera obebyggd, förutom radhusen i kvarterets västra del. Den gällande detaljplanen från 
1970 är otidsenlig och medger endast bostadshus med exakt den placering som de rivna husen 
hade.  

För att göra området attraktivt för exploatörer och boende med olika behov och önskemål, bör 
en ny flexibel detaljplan upprättas som medger etappvis utbyggnad med bostäder av olika 
typer.  
Planförslaget har varit ute på samråd under februari-mars 2019. Samrådsredogörelse har 
upprättats den 29 april 2019. I granskningshandlingen har planförslaget bearbetats utifrån de 
synpunkter som lämnades under samrådet.  
Byggnadsnämnden beslutade den 30 oktober 2019, § 138, att godkänna samrådsredogörelsen 
och planförslagets granskningshandling samt att skicka ut detaljplaneförslaget på granskning 
(enligt 5 kap. 18 § PBL) under november månad 2019.  
 
Beslutsunderlag 

• Byggnadsnämndens beslut 2019-10-30, § 138. 
• Remisshandlingar. 
• Fastighetsförteckning. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att flytta fram yttrandet 
gällande förslag till ny detaljplan för kvarteret Uggglan i Melleruds kommun enligt föreliggande 
förslag till arbetsutskottets sammanträde den 17 december 2019. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 355 Dnr KS 2019/494 
 
Planprioritering 2020  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till planprioritering för 2020 med föreslagna ändringar. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vid arbetsutskottets sammanträden den 13 augusti 2019, § 223, lämnade GIS- och kart-
ingenjören en lägesbeskrivning över aktuella detaljplaner och fick i uppdrag att återkomma 
under oktober månad med ett förslag till planprioritering för 2020.   

Kommunstyrelsen har att besluta om hur detaljplaneuppdragen ska prioriteras. Beslutet  
avser vilka detaljplaneuppdrag som ska prioriteras under året samt vilken budget som 
Tillväxtenheten och Byggnadsnämnden har för detta.  

Förslag till prioritering från Tillväxtenheten framgår av föreliggande dokument. Till varje förslag 
på ny/ändring av detaljplan beskrivs ett syfte med planen, var i kommunen aktuellt område 
finns samt en uppskattad tidplan och kostnad.   
Arbetsutskottet beslutade den 15 oktober 2019, § 307, att ta upp ärendet vid sammanträdet 
den 12 november 2019. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2019-08-13, § 223. 
• Förslag till planprioritering 2020. 
• Arbetsutskottets beslut 2019-10-15, § 307. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner förslag till planprioritering 
för 2020 med föreslagna ändringar. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 356   
 
Eventuellt fastighetsförvärv  
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
GIS- och kartingenjören informerar om ärende gällande eventuellt fastighetsförvärv. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner informationen. 
 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 357 Dnr KS 2019/542 
 
Fyrbodals kommunalförbunds delårsrapport 2019-01-01--06-30  
med revisionsberättelse  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner Fyrbodals kommunalförbunds delårsbokslut för  
perioden 2019-01-01--06-30. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fyrbodals kommunalförbund har den 4 november 2019 översänt delårsrapport  
för perioden 2019-01-01--06-30 samt revisorernas rapport och promemoria. 

Rapporten för första halvåret 2019 visar på ett överskott på 17 tkr vilket är  
lägre jämfört med prognosen för motsvarande period. Prognosen för helåret visar på ett 
överskott på 110 tkr vilket är cirka 185 tkr lägre än budget. Avvikelsen mot budget är i 
huvudsak hänförlig till personalomsättning i staben, ökade IT-kostnader och färre projekt. 
 
Beslutsunderlag 

• Fyrbodals kommunalförbund, delårsrapport 2019-06-30 
• Revisorernas rapport och promemoria.  
• Fyrbodals kommunalförbunds direktions beslut 2019-09-19, § 50.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner Fyrbodals 
kommunalförbunds delårsbokslut för perioden 2019-01-01--06-30. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 358 Dnr KS 2019/62 
 
Budget 2020 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fördelningen av tillförda medel via utjämningssystemet fördelas 
enligt följande: 

1. Att 4 miljoner kronor tillförs Kultur och utbildningsnämnden 
2. Att 7 miljoner kronor tillförs Kommunstyrelsen 

 

Reservationer 

Ulf Rexefjord (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
Michael Melby (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 26 juni 2019, § 99, att fastställa budget 2020 med 
föreslagna finansiella mål och inriktningsmål och verksamhetsplan för 2021-2022. 

 

Beslutsunderlag 

• Budgetförutsättningar för åren 2019–2022 (cirkulär 40:2019) 
• Budgetmotion (S) 
 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att fördelningen av tillförda medel via 
utjämningssystemet fördelas enligt följande: 

1. Att 4 miljoner kronor tillförs Kultur och utbildningsnämnden 
2. Att 7 miljoner kronor tillförs Kommunstyrelsen 

 

Ulf Rexefjord (SD): Yrkar att kommunfullmäktige beslutar att fördelningen av tillförda medel via 
utjämningssystemet fördelas enligt följande: 
1. Att 4 200 000 kr omfördelas från kulturverksamheten till våra grund och gymnasieskolor. 
2. Att de ytterligare medel som tillförs via utjämningssystemet läggs till överskottsmålet i 

budget 2020. 
 

Michael Melby (S): Yrkar att kommunfullmäktige beslutar att fördela enligt följande: 
 

1. Underskott SN 2019, med i ny nettokostnadsram 2020  3 000 000 kr 
2. Socialförvaltningen, rekrytera, utbilda och behålla personal  2 000 000 kr 
3. Äldrevården i Mellerud med Ängenäs i drift  100 00 kr 
4. Utvecklingsarbete, arbete med personer med funktionsvariation  100 000 kr 
5. Seniorkort i kollektivtrafik  100 000 kr 
6. Återställda besparingar KUN, KF beslut 20t9-06-26  5 000 000 kr 
7. Underskott KUN 2019, med i ny nettokostnadsram 2020  2 000 000 kr 
8. KUN, fler behöriga lärare och ordning och reda för studiero  2 000 000 kr 
9. Arbetsmarknadsråd  200 000 kr 
10. Ta fram attraktiv byggbar mark  1 000 000 kr 
11. Föreningarnas hus i gamla Coops lokaler  100 000 kr 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller  
Morgan E Anderssons (C) förslag. 
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§ 359 Dnr KS 2019/436 
 
Digitaliseringsstrategi för Melleruds kommun, delrapport 
 
Arbetsutskottets beslut 
1. Arbetsutskottet godkänner delrapporten.    

 

2. Redovisning av slutrapporten ska ske i januari. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Sveriges kommuner står inför utmaningar då det gäller ekonomi, demografi, kompetens-
försörjning, miljö & hållbarhet, service och tillgänglighet. Ett sätt att möta utmaningarna  
är att utveckla kommunens service och verksamhet med hjälp av digitalisering. 

Regeringens digitaliseringsstrategi från 2017 har resulterat i digitala strategier och 
handlingsplaner på nationell nivå. För att tydliggöra inriktningen på Melleruds kommun 
digitaliseringsarbete behöver en digitaliseringsstrategi tas fram. 

Syftet med strategin är att ange en färdriktning för kommunens digitalisering och att visa  
hur digitaliseringen kan bemöta framtidens utmaningar, öka samhällsservicen för de som  
bor och verkar i Melleruds kommun samt vara ett stöd till kommunens nämnder och 
förvaltningar. 

Digitaliseringen ska fungera som ett verktyg för verksamheten. Digitalisering handlar  
därför i första hand om verksamhetsutveckling. Varje verksamhet och förvaltning i  
Melleruds kommun förväntas löpande ta initiativ i syfte att effektivisera och förbättra.  
Det digitala perspektivet ska finnas med i all utveckling och inför stora beslut och  
investeringar ska digitaliseringsinsatser värderas utifrån de nyttor de skapar för  
medborgare och verksamheter. 
Arbetsutskottet beslutade den 10 september 2019, § 259, att ge enhetschefen för Digital 
service i uppdrag att ta fram förslag till Digitaliseringsstrategi för Melleruds kommun.  
En delredovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den  
26 november 2019. 
 
Beslutsunderlag 

• Regeringens digitaliseringsstrategi (faktablad). 
• Arbetsutskottets beslut 2019-09-10, § 259. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C):  

1. Arbetsutskottet godkänner delrapporten.  
 

2. Redovisning av slutrapporten ska ske i januari 2020. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-26 9 
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 360 Dnr KS 2019/596 
 
Sunnanå Hamn – upphandling 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet för att samhällsbyggnadsförvaltningen ska 
komplettera beslutsunderlaget med sammanställningar gällande verksamheterna i Sunnanå 
Hamn när ärendet tas upp på nytt vid Arbetsutskottets sammanträde den 17 december. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Fastighetschefen lyfter frågor kring vad som ska upphandlas av extern utförare i Sunnanå 
Hamn och vad som ska skötas i kommunal regi. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet för att 
samhällsbyggnadsförvaltningen ska sända ut sammanställningar gällande verksamheterna i 
Sunnanå Hamn.  

 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Fastighetschefen samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 361 Dnr KS 2019/2 
 
Spångens motorbåtsklubb - slutredovisning av investering av ny 
brygga i Upperud  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av genomförd investering i ny brygga till ett 
belopp 157 185 kronor exklusive moms. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 13 februari 2019, § 40, att godkänna Spångens Motorklubbs 
investering i ny brygga. Avskrivningstiden ska vara 35 år förutsatt att byggnationen sker i 
överensstämmelse med kommunens riktlinjer. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsen beslut 2019-02-13, § 40. 
• Slutredovisning av investering. 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av 
genomförd investering i ny brygga till ett belopp 157 185 kronor exklusive moms. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 362  
 
Presentation av svenska kyrkans verksamhet i Melleruds kommun 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner presentationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Företrädare för Svenska kyrkan i Mellerud informerar om verksamheten. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner presentationen. 
 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 363  
 
Personalfrågor  
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
HR-chefen informerar om aktuella personalfrågor: 

• Avtalsrörelsen 2020  
Startdatum för avtalsrörelsen 2020 är 20 december 2019. Förhandlingarna sätter igång efter 
nyår och pågår fram till 31 mars 2020. Detta datum löper de flesta avtal ut. 
Kommunals avtal löper ut 30 april. Konsekvenserna av avtalsrörelsen för Melleruds kommun 
kan medföra ökade kostnader. 
 

• Friskvårdsbidrag 
Friskvårdsbidraget är fastställt till 1000 kr.  
 

• Rekryteringsförmån 
Möjlighet att erbjuda en trettonde månadslön vid rekrytering till yrkesgrupper om är svåra 
att tillsätta. 

 
• Ny Lönepolicy  

En ny policy hur man arbetar gällande lönesättning, medarbetarsamtal etc. kommer att 
presenteras inom kort. 

 
• Samarbetsavtal 

Ett samarbetsavtal ska upprättas som ska påvisa vad som är bra och vad som kan förbättras 
vid samarbeten.    

 
• Arbetsmiljöutbildning  

Arbetsmiljöutbildning kommer att påbörjas i början av 2020  
 

• Omställningsfonden  
Ansökan om omställningsstöd från Omställningsfondens ska sändas in. Det ska användas till 
utbildning för cheferna i förändringsarbete. Cheferna ska i sin tur ska föra utbildningen 
vidare till övriga. 
 

• Aktuella rekryteringar 
HR-chefen informerar om pågående och kommande rekryteringar inom kommunen 
verksamheter. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  

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

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 364   Dnr KS 2019/491 
 
Kommunstyrelsens mål 2020 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelseförvaltningens och 
samhällsbyggnadsförvaltningen mål för 2020 med föreslagna förändringar. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunens styr- och ledningssystem ska en en nämnd ta fram mål utifrån fullmäktiges 
mål. Fullmäktige beslutar om nämndernas budgetramar för kommande år i juni. Nämnderna 
anpassar därefter nämndmålen så att de ryms inom tilldelade ramar. Förvaltningschefen 
initierar arbetet. Målen ska tas fram enligt S.M.A.R.T – modellen. Målen redovisas vid 
budgetdialog i september samt fullmäktiges novembermöte året innan budgetåret.  

Kommunfullmäktige ska vid detta tillfälle besluta om hur stor andel av målen som ska  
vara uppfyllda för att vara godkänt. Målen ska vara möjliga att stämma av vid varje 
uppföljningstillfälle under året.  

Efter att nämnden tilldelats nämndmål och en budgetram börjar arbetet med att ta fram  
en detaljbudget för budgetåret. I november ska detaljbudgeten vara klar, nämndmål diskuteras 
vid budgetdialog och redovisas på kommunfullmäktiges novembermöte tillsammans med 
nämndens förslag till taxor och avgifter. 
Arbetsutskottet beslutade den 15 oktober 2019, § 300, att ge kommunchefen i uppdrag  
att ta fram en sammanställning av kommunstyrelsens mål för 2019 till arbetsutskottet den  
12 november 2019. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2019-10-15, § 300. 
• Kommunstyrelseförvaltningens mål 2019. 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens mål 2019. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner 
kommunstyrelseförvaltningens och samhällsbyggnadsförvaltningen mål för 2020 med föreslagna 
förändringar. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 365 Dnr KS 2019/303 
 
Svar på motion om seniorkort 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunfullmäktige anser att motion om seniorkort är besvarad. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Thomas Hagman (S) föreslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att utreda och återkomma till kommunfullmäktige med ett förslag 
till seniorkort. 

Utredningen ställer sig generellt positiv till ett införande av seniorkort. Problemet är att det 
länge har varit osäkert hur seniorkortet kommer att vara utformat efter omstruktureringen av 
zoner inom kollektivtrafiken i Västra Götaland.  

Under hösten har dock Västtrafik meddelat att inga nya avtal kommer att göras vad gäller 
seniorkortet innan den 1 januari 2021. Seniorkortet kommer att ingå i den större zonen  
(A, B eller C, istället för endast ens hemkommun) och att en ny kalkyl kommer att tas fram för 
att beräkna prissättningen. Kostnaden för kommunerna kommer med stor sannolikhet att öka. 
Hur mycket denna kostnad kommer att öka är i nuläget okänt.    

Utredningen finner att motion om seniorkort är besvarad. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion om seniorkort. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige anser att motion om seniorkort  
är besvarad. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 366 Dnr KS 2019/577 
 
Handlingsplan för ett bra företagsklimat i Melleruds kommun 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagen Handlingsplan för förbättrat företagsklimat i 
Melleruds kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Melleruds kommun ska ha ett gynnsamt företagsklimat och vara attraktivt för etableringar  
och expansion. Därför har ett förslag till handlingsplan med åtgärder som ska förbättra 
företagsklimatet arbetats fram.  
 
Beslutsunderlag 

• Förslag Handlingsplan för ett bra företagsklimat i Melleruds kommun. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagen 
Handlingsplan för förbättrat företagsklimat i Melleruds kommun. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 367 Dnr KS 2019/574 
 
Kommunfullmäktiges mål 2020 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att följande kommunfullmäktigemål gäller för 2020 samt till vilka 
nämnder målen tilldelas. 

• Att utveckla ett hållbart samhälle som tilldelas till byggnadsnämnden och kommunstyrelsen 

• Att utveckla kommunens attraktivitet som tilldelas till kommunstyrelsen 

• Att främja en jämlik och jämställd hälsa som tilldelas till kommunstyrelsen och 
socialnämnden 

• Att utveckla dialogen mellan politiker och tjänstemän som tilldelas till kommunstyrelsen 

• Att skapa goda förutsättningar för attraktivt boende som tilldelas till byggnadsnämnden 

• Uppmuntra till ett hållbart byggande som tilldelas till byggnadsnämnden 

• Varje verksamhet ska ha en välutvecklad dialog med brukarna som tilldelas till kultur och 
utbildningsnämnden samt socialnämnden 

• Utveckla samverkan mellan skola, vuxenutbildningen och arbetsliv som tilldelas till kultur och 
utbildningsnämnden samt kommunstyrelsen 

• Alla verksamheter ska bedriva ett hälsofrämjande arbete tilldelas alla nämnder 

• Alla barn ska erbjudas en god start i livet som tilldelas till kultur och utbildningsnämnden 

• KulturMellerud ska utveckla sin verksamhet med ett fokus på inkludering och mångfald 
tilldelas till kultur och utbildningsnämnden. 

• Att erbjuda en kvalitativ omsorg som återspeglar kommuninvånarnas behov i relation till 
kommunens förutsättningar som tilldelas socialnämnden 

• Att vara en attraktiv arbetsgivare som tilldelas alla nämnder 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunchefen att under 2020 revidera styr- och 
ledningsdokumentet samt leda processen att revidera vision och kommunfullmäktigemål. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt styr- och ledningsystement antagen av Kommunfullmäktige 2019-01-24 ska 
kommunfullmäktigemålen tas fram under mandatperiodens första år och ska inkludera första 
året i kommande mandatperiod. Målen är styrande för nämndernas mål. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C):  
Kommunfullmäktige beslutar att följande kommunfullmäktigemål gäller för 2020 samt till vilka 
nämnder målen tilldelats 

• Att utveckla ett hållbart samhälle som tilldelas till byggnadsnämnden och kommunstyrelsen 
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• Att utveckla kommunens attraktivitet som tilldelas till kommunstyrelsen 

• Att främja en jämlik och jämställd hälsa som tilldelas till kommunstyrelsen och 
socialnämnden 

• Att utveckla dialogen mellan politiker och tjänstemän som tilldelas till kommunstyrelsen 

• Att skapa goda förutsättningar för attraktivt boende som tilldelas till byggnadsnämnden 

• Uppmuntra till ett hållbart byggande som tilldelas till byggnadsnämnden 

• Varje verksamhet ska ha en välutvecklad dialog med brukarna som tilldelas till kultur och 
utbildningsnämnden samt socialnämnden 

• Utveckla samverkan mellan skola, vuxenutbildningen och arbetsliv som tilldelas till kultur och 
utbildningsnämnden samt kommunstyrelsen 

• Alla verksamheter ska bedriva ett hälsofrämjande arbete tilldelas alla nämnder 

• Alla barn ska erbjudas en god start i livet som tilldelas till kultur och utbildningsnämnden 

• KulturMellerud ska utveckla sin verksamhet med ett fokus på inkludering och mångfald 
tilldelas till kultur och utbildningsnämnden. 

• Att erbjuda en kvalitativ omsorg som återspeglar kommuninvånarnas behov i relation till 
kommunens förutsättningar som tilldelas socialnämnden 

• Att vara en attraktiv arbetsgivare som tilldelas alla nämnder 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdrar till kommunchefen att under 2020 revidera styr- och 
ledningsdokumentet samt leda processen att revidera vision och kommunfullmäktigemål. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 368   Dnr KS 2019/541 
 
Medlemskap i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst  
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att bereda ärendet inför nästa ordinarie 
sammanträde med arbetsutskottet. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Direktionen för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst (TFV) har beslutat att öppna upp för 
nya medlemmar inom Västra Götalands län med inträde januari 2021.  

Om Melleruds kommun vill ansökan om medlemskap ska det göras i form av ett kommun-
fullmäktigebeslut samt en ifylld ansökningsblankett. Ansökan ska vara TFV tillhanda senast  
den 6 mars 2020.  

Förbundets uppdrag är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk och levererar även 
översättningstjänster. Idag är Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad och 38 andra 
kommuner i Västra Götalands län medlemmar i TFV. Medlemskapet innebär att kommunen 
inte behöver upphandla språktolk och översättningstjänster. Istället överlämnas ansvaret till 
kommunalförbundet att tillgodose kommunens behov av språktolk i enlighet med 
Kommunallagen.  
Vid inträde i förbundet tillskjuter kommunen som ny medlem 1 krona per kommuninvånare  
som andelskapital samt erlägger en administrativ engångsavgift om 25 tkr.  
 
Beslutsunderlag 

• Information om förbundet, tidsplan för införandeprocessen, ansökningsformulär samt 
nuvarande förbundsordning. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att bereda 
ärendet inför nästa ordinarie sammanträde med arbetsutskottet. 

 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 369   Dnr KS 2019/522 
 
Vänerstipendiet 2019 - nomineringar  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen beslutar att nominera Rolf Lundberg samt Melleruds Trollingsklubb med 
följande motiveringar: 
 
”Rolf Lundberg har forskat om olika saker, bland annat om varven i Upperudsområdet i 
Skålleruds socken. Här startades Dalslands första järnbruk 1674 och 1868 invigdes Dalslands 
Kanal med akvedukten i Håverud. Det ökade behovet av båtar för frakt på Vänern av bland 
annat järn och mat ex. brödsäd gjorde att flera varv anlades i detta område. Lundberg har 
hittills upptäckt inte mindre än sju varv nedströms Upperud.    

Varvet på Björkön är det äldsta och fanns redan under början av 1700-talet och ägdes av 
Upperuds Järnbruk. Det var verksamt till slutet av 1800-talet eller en bit in på 1900-talet. 
Lundbergs intresse för detta väcktes under sommaren 2003 när det var extra lågt vattenstånd 
och han upptäckte att stenkistor och pålningsverk för utrustningskajer och bryggor fanns kvar. 
Senare upptäckte han att uppe på land fanns grunderna kvar efter bland annat 
magasinsbyggnader, samt rester av murstockar från smedjan och andra byggnader. På 
Upperuds varv byggdes bland annat skeppen Clara 1866 och Eos 1873. Det senare var 30 
meter långt och kom att kallas ”Vänerns pärla”.     

Rolf Lundbergs forskning kastar ljus över en viktig tidsepok i Vänerns historia som tidigare varit 
nästan helt okänd.”  
 
”Melleruds Trollingklubb anordnar årligen evenemang i Sunnanå Hamn för fiskare med 
deltagare och besökare från hela landet och övriga Norden. De stödjer också utsättningen av 
mer lax och öring i Vänern för ett hållbart fiske för alla.” 
 
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 är 20 000 kronor.  
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Förslag på stipendiater ska skickas/mailas direkt till Karlstads kommun senast  
den 24 januari 2020. 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 april 2020. 
 
Beslutsunderlag 

• Skrivelse från Karlstads kommun. 
• Donationsbrevet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
 
Ordföranden Morgan E Andersson (C):  

Kommunstyrelsen beslutar att nominera Rolf Lundberg och Melleruds Trollingsklubb med 
följande motiveringar: 
 
”Rolf Lundberg har forskat om olika saker, bland annat om varven i Upperudsområdet i 
Skålleruds socken. Här startades Dalslands första järnbruk 1674 och 1868 invigdes Dalslands 
Kanal med akvedukten i Håverud. Det ökade behovet av båtar för frakt på Vänern av bland 
annat järn och mat ex. brödsäd gjorde att flera varv anlades i detta område. Lundberg har 
hittills upptäckt inte mindre än sju varv nedströms Upperud.    

Varvet på Björkön är det äldsta och fanns redan under början av 1700-talet och ägdes av 
Upperuds Järnbruk. Det var verksamt till slutet av 1800-talet eller en bit in på 1900-talet. 
Lundbergs intresse för detta väcktes under sommaren 2003 när det var extra lågt vattenstånd 
och han upptäckte att stenkistor och pålningsverk för utrustningskajer och bryggor fanns kvar. 
Senare upptäckte han att uppe på land fanns grunderna kvar efter bland annat 
magasinsbyggnader, samt rester av murstockar från smedjan och andra byggnader. På 
Upperuds varv byggdes bland annat skeppen Clara 1866 och Eos 1873. Det senare var 30 
meter långt och kom att kallas ”Vänerns pärla”.     

Rolf Lundbergs forskning kastar ljus över en viktig tidsepok i Vänerns historia som tidigare varit 
nästan helt okänd.”  
 
”Melleruds Trollingklubb anordnar årligen evenemang i Sunnanå Hamn för fiskare med 
deltagare och besökare från hela landet och övriga Norden.  
De stödjer också utsättningen av mer lax och öring i Vänern för ett hållbart fiske för alla.” 

 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 370   Dnr KS 2019/576 
 
Överföring av medel från byggnadsnämnden till kommunstyrelsen 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överföra 700 tkr från byggnadsnämnden till kommunstyrelsen 
för att täcka kostnader för detaljplaner och översiktsplan. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Arbetet med detaljplaner och översiktsplan har kostat mer för kommunstyrelsen än beräknat. 
Konsult har upphandlats för ledning av översiktsplan men kostnader för konsultarvode och 
utredningar har blivit högre än beräknat.  Kostnader för övriga pågående detaljplaner har varit 
högre än budgeterat dels pga. konsultarvode och utredningar. 
Byggnadsnämnden har haft mindre kostnader för personal då vakanta tjänster har funnits 
under 2019 samt ökade intäkter för bygglov.  
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att överföra 700 tkr  
från byggnadsnämnden till kommunstyrelsen för att täcka kostnader för detaljplaner och 
översiktsplan. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 371    
 
Rapporter 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m: 

• Småkom 
Eva Pärsson (M) informerar från senaste mötet med Småkom. 
 

• Utbildning ärendehantering 
Ordföranden informerar om utbildningsdagar i ärendehantering med Anna Sandborgh. 

 
• Direktionsmöte Dalslands miljö & energiförbund 

Ordföranden informerar om direktionsmöte med Dalslands miljö & energiförbund 
 

• Gröna Klustret Nuntorp 
Ordföranden informerar om möte förlagt på Gröna klustret Nuntorp där flera företag och       
aktörer träffades på temat ”Så får vi fler nyanlända företagare”. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 372 Dnr KS 2019/504 
 
Utvecklingsarbetet inom Dalslands miljö- och energiförbund och 
Dalslands miljö- och energinämnd - dialogmöte med frågeställningar  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Som ett led i utvecklingsarbetet inom Dalslands Miljö- och Energiförbund och Dalslands Miljö- 
och Energinämnd finns behov av att förstärka dialogen med förbundets medlemmar och i 
samtalsform inhämta synpunkter på verksamheten idag och inriktning för framtiden. 
 
Beslutsunderlag 

• Skrivelse med frågeställningar. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

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

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 373 Dnr KS 2019/598  
 
IT Infrastruktur  
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet till ekonomichefen för vidare handläggning.  
 
Sammanfattning av ärendet 
En fiberförening i Melleruds kommun har avstannat sitt arbete med fiber då de ett redovisat 
underskott och banken avslagit mer kredit. Fiberförening har haft ett möte med Melleruds 
kommun för att informera om situationen och hur en lösning skulle kunna komma till stånd. 
 
Beslutsunderlag 

• Redogörelse från ekonomichef Melleruds kommun 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att återremittera till 
ekonomichefen för vidare handläggning.  

 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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