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 Sammanträdesdatum sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-06-11 1(28)  
                                                                                                                                                                    

  Utdragsbestyrkande 

Tid och plats Tisdagen den 11 juni 2019, klockan 08.30 – 12.25,  
13.00 – 13.15 i Skållerudsrummet 

Beslutande  
Ledamöter Morgan E Andersson (C) § 186-205 

Eva Pärsson (M) 
Daniel Jensen  (KD 
Ulf Rexefjord (SD) 
 

Tjänstgörande ersättare Thomas Hagman (S) för Michael Melby (S) 
 
 
Övriga närvarande 
Tjänstepersoner Sophia Vikström, kommunchef  § 186-205   

Ingrid Engqvist, chefssekreterare 
Gabriella Hemme, arkitektkonsult § 185 
Björn Lindquist, ekonomichef § 186-191 
Lena Franck, ekonom § 186 
Erik Josefsson, VD Melleruds Bostäder § 192 
Glenn Nordling, folkhälsostrateg § 193-194 
Peter Mossberg, enhetschef fjärrvärme/fastighet § 195 
Marie Hörnlund, näringslivsansvarig § 197 
Jonas Söderqvist, GIS- och kartingenjör § 198-199 
Anna Granlund, säkerhetssamordnare § 205 
 
 
 

Övriga Steve Johansson-Sandén, kommunpolis § 193-194 
   
 
 
Utses att justera  
Justerare Daniel Jensen (KD) 
Ersättare Thomas Hagman (S) 
 
Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 14 juni 2019, klockan 09.00.  
 
Justerade paragrafer  § 185 - 205 
 
Underskrifter Sekreterare ..............................................................................................  
  Ingrid Engqvist 

 Ordförande .............................................................................................................................................. 
  Morgan E Andersson § 186-205       Eva Pärsson § 185  

 Justerande .............................................................................................................................................. 
 Daniel Jensen 

 
 ANSLAG/BEVIS   

Protokollet är justerat.  Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
Sammanträdesdatum 2019-06-11 

 

Datum då anslaget sätts upp 2019-06-14  
  

Datum då anslaget tas ned 2019-07-08  
  

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 
Underskrift ........................................................................................................ 

 Ingrid Engqvist 
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§ 185 Dnr KS 2017/303 
 
Samrådsredogörelse angående Översiktsplan för Melleruds 
kommun 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna samrådsredogörelsen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

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. 

Översiktsplanen har varit ute på samråd under tiden 21 november 2018 till den  
31 januari 2019. Kommunen har sammanställt de inkomna synpunkter och 
presenterat dem i en samrådsredogörelse. 
 
Beslutsunderlag 

• Samrådsredogörelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Kommunstyrelsen beslutar att godkänna samrådsredogörelsen. 
 
Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Eva Pärsson Daniel Jensen 
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§ 186 Dnr KS 2018/498 
 
Riktlinjer för investeringar i Melleruds kommun 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. godkänna redovisningen.  

2. genomföra en workshop där arbetsutskottets ledamöter, partiernas gruppledare 
och nämndernas presiderna kallas in för diskussion om riktlinjer för investeringar 
i Melleruds kommun.  

 
Sammanfattning av ärendet 

Arbetsutskottet beslutade den 14 augusti 2018, § 279, att ge kommunchefen, 
tillsammans med ekonomichefen och samhällsbyggnadschefen, i uppdrag att ta 
fram riktlinjer för investeringar i Melleruds kommun.  

Syftet med riktlinjerna är att beskriva investeringsprocessen, säkra god 
redovisningssed, ge förutsättningar för genomarbetade beslutsunderlag,  
tydliggöra ansvar och roller samt att kvalitetssäkra alla arbetsmoment.  
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2019-08-14, § 279. 
• Förslag till Riktlinjer för investeringar i Melleruds kommun.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att  

1. godkänna redovisningen.  

2. genomföra en workshop där arbetsutskottets ledamöter, partiernas gruppledare 
och nämndernas presiderna kallas in för diskussion om riktlinjer för investeringar 
i Melleruds kommun.  

 
Beslutsgång 

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

Ekonomichefen 
Kommunstyrelsens ordförande 
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§ 187 Dnr KS 2019/111 
 
Finansiella mål för Melleruds kommun 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. godkänna redovisningen.  

2. genomföra en workshop där arbetsutskottets ledamöter, partiernas gruppledare 
och nämndernas presiderna kallas in för diskussion om finansiella mål för 
Melleruds kommun.  

 
Sammanfattning av ärendet  

I samband med årets presidiedialog diskuterades behovet av att utveckla 
kommunens finansiella mål.  

Arbetsutskottet beslutade den 26 februari 2019, § 52, att  

1. ge ekonomichefen i uppdrag att ta fram förslag till utveckling av kommunens 
finansiella mål. 

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den  
23 april 2019. 

 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2019-02-26, § 52. 
• Presentation. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att  

1. godkänna redovisningen.  

2. genomföra en workshop där arbetsutskottets ledamöter, partiernas gruppledare 
och nämndernas presiderna kallas in för diskussion om finansiella mål för 
Melleruds kommun.  

 
Beslutsgång 

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

Ekonomichefen 
Kommunstyrelsens ordförande 
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§ 188 Dnr KS 2019/62 
 
Budget 2020, plan 2021-2022 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa budget 2020 med föreslagna finansiella mål och inriktningsmål. 

2. fastställa verksamhetsplan för 2021-2022. 
 
Reservationer  

Thomas Hagman (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Ulf Rexefjord (SD) reserverar sig mot beslutet. 
 
Protokollsanteckning 

Ulf Rexefjord (SD) lämnar följande protokollsanteckning: 

Sverigedemokraterna i Mellerud har inte för avsikt att godkänna 
tjänstemannaförslaget till budget 2020 i sin helhet som det föreligger nu.  
Vi vill inte spara på våra skolenheter, vi menar att skolan inte tål ytterligare 
besparingar. De skulle snarare behöva utökade resurser. Våra barns skolgång  
är en investering i framtiden, det kan inte prutas bort. Vi kommer göra 
omprioriteringar för att undvika detta. Kärnverksamheterna kommer i första 
rummet för oss.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt 11 kap. § 10 i kommunallagen ska budgeten fastställas av kommunfull- 
mäktige före november månads utgång.   
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till budget för 2020 och plan 2021-2022.  
• Byggnadsnämndens beslut 2019-04-24, § 59. 
• Socialnämndens beslut 2019-04-24, § § 78.  
• Yttrande/yrkande budget 2020, plan 2021-2022 (SD) 
• Protokollsanteckning från (SD) 
• Arbetsutskottets beslut 2019-05-28, § 155. 
• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2019-05-29, § 49. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa budget 2020 med föreslagna finansiella mål och inriktningsmål. 

2. fastställa verksamhetsplan för 2021-2022. 
 
Thomas Hagman (S): De föreslagna besparingar på kommunstyrelsens förvaltning 
och kultur- och utbildningsnämnden i tjänstemannaförslaget 2020 utgår och att 
förslaget till inriktning på ram för 2020 fastställs utan dessa besparingar. 
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Beslutsgång 

Ordförande ställer majoritetens förslag mot Thomas Hagmans förslag och finner att 
arbetsutskottet bifaller majoritetens förslag. 
 
Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Morgan E Andersson Daniel Jensen 
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§ 189 Dnr KS 2019/331 
 
Bemyndigande att utfärda anvisningar på bank- och 
checkräkning för kommunstyrelsen  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, med ändring av beslut den 13 mars 2019,  
§ 56, att bemyndiga följande personer att två i förening utfärda  
anvisningar på kommunens bank- och checkräkningar: 

Kommunchef Sophia Wikström   
Ekonomichef Björn Lindquist 
Controller Therese Israelsson  
Ekonom Emma Lindquist 
Ekonom Elin Holm 
Ekonom Annalena Andersson fr.o.m. 2019-07-01  
Ekonom Andrietta Pettersson 
Ekonomiassistent Jannice Krave 
Ekonomiassistent Jonathan Lundgren  
 
Sammanfattning av ärendet 

På grund av att en ekonom slutat och en ny rekryterats m.m. så finns det behov  
av att se över vilka som två i förening ska ha rätt att utfärda anvisningar hos 
kommunstyrelseförvaltningen och kommunstyrelsen behöver därför fatta ett nytt 
beslut. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar, med ändring av beslut den  
13 mars 2019, § 56, 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. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Morgan E Andersson Daniel Jensen 
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§ 190 Dnr KS 2019/258 
 
Vita Sandars Camping - godkännande av investering i 
ombyggnad i poolområde  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. Melleruds kommun godkänner en investering avseende ombyggnad i poolområde 
till ett belopp av 1,5 Mnkr (1 500 000 kronor). 

2. ge kommunchefen i uppdrag att teckna avtal utifrån redovisad slutredovisning  
av investeringen.  

3. avskrivningstiden ska vara 15 år. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Vita Sandars  
Camping AB ska kommunen lämna medgivande till en investering. 

Vita Sandars Camping AB har den 7 maj 2019 ansökt om att kommunen godkänner 
en investering avseende ombyggnad i poolområde.  

Investeringskostnaden beräknas uppgå till 1,5 Mnkr. Begärd avskrivningstid  
är 20 år. 

Arbetsutskottet beslutade den 28 maj 2019, § 179, att  

1. återremittera ärendet till kommunchefen och ekonomichefen för att utreda  
vad som gäller för avskrivningstid för investeringen. 

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den  
11 juni 2019. 

 
Ekonomichefen informerar om regler för avskrivningar. 
 
Beslutsunderlag 

• Skrivelse från Vita Sandars Camping AB.  
• Arbetsutskottets beslut 2019-05-28, § 179. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att  

1. Melleruds kommun godkänner en investering avseende ombyggnad i poolområde 
till ett belopp av 1,5 Mnkr (1 500 000 kronor). 

2. ge kommunchefen i uppdrag att teckna avtal utifrån redovisad slutredovisning  
av investeringen.  

3. avskrivningstiden ska vara 15 år. 
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Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Morgan E Andersson Daniel Jensen 
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§ 191 Dnr KS 2019/292 
 
Vita Sandars Camping - godkännande av investering i linbana  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. Melleruds kommun godkänner en investering avseende linabana till ett belopp  
av 100 tkr (100 000 kronor). 

2. ge kommunchefen i uppdrag att teckna avtal utifrån redovisad slutredovisning  
av investeringen.  

3. avskrivningstiden ska vara 10 år. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Vita Sandars  
Camping AB ska kommunen lämna medgivande till en investering. 

Vita Sandars Camping AB har den 7 maj 2019 ansökt om att kommunen godkänner 
en investering avseende linbana.  

Investeringskostnaden beräknas uppgå till 100 tkr. Begärd avskrivningstid  
är 20 år. 

Arbetsutskottet beslutade den 28 maj 2019, § 180, att  

1. återremittera ärendet till kommunchefen och ekonomichefen för att utreda  
vad som gäller för avskrivningstid för investeringen. 

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den  
11 juni 2019. 

 
Ekonomichefen informerar om regler för avskrivningar. 
 
Beslutsunderlag 

• Skrivelse från Vita Sandars Camping AB.  
• Arbetsutskottets beslut 2019-05-28, § 180. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att  

1. Melleruds kommun godkänner en investering avseende linabana till ett belopp  
av 100 tkr (100 000 kronor). 

2. ge kommunchefen i uppdrag att teckna avtal utifrån redovisad slutredovisning  
av investeringen.  

3. avskrivningstiden ska vara 10 år. 
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Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Morgan E Andersson Daniel Jensen 
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§ 192 Dnr KS 2019/330 
 
AB Melleruds Bostäder – prognos 1/2019  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.  
 
Sammanfattning av ärendet  

Första prognosen för 2019 visar ett underskott på cirka 410 tkr. Prognosticerat 
resultat är cirka 3 550 tkr. 
 
Beslutsunderlag  

• Prognos 1/2019.  
• Melleruds Bostäder AB:s beslut 2019-05-22, § 35.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Morgan E Andersson Daniel Jensen 
 

  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-06-11 14
  
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 193 Dnr KS 2019/333 
 
Lägesrapport angående Medborgarlöfte för Melleruds kommun 
2019 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Medborgarlöftet handlar om att lyssna på vad de som bor och verkar i kommunen 
upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra.  

Medborgardialog har genomförts utifrån frågeställningen Vad anser du att det finns 
för åtgärder som polisen och kommunen skulle kunna göra för att öka din 
säkerhet, tillit och trygghet? Utöver medborgardialoger har synpunkter inhämtats 
från kommunens lokala brottsförebyggande råd (BRÅ).      

Ett fokusområde har arbetats fram; drogproblematik. En åtgärdsplan upprättas  
där kommunen respektive polisen beskriver vilka aktiviteter/insatser som ska 
genomföras under 2019.  

En åtgärdsplan kopplad till medborgarlöftet har upprättas i början av 2019.  
I åtgärdsplanen beskrivs vilka aktiviteter som ska utföras och vem som ansvarar  
för respektive aktivitet. Åtgärdsplanen följs upp fortlöpande under 2019. 

Kommunpolisen och folkhälsostrategen lämnar en lägesrapport. 
 
Beslutsunderlag 

• Meborgarlöfte för Melleruds kommun 2019. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 194 Dnr KS 2019/322 
 
Omorganisering av Lokala Brottsförebyggande Rådet (BRÅ)  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge kommunchefen i uppdrag att, tillsammans med  folkhälso-strategen och 
kommunpolisen, arbeta fram ett förslag till ny organisation för det Lokala 
Brottsförebyggande Rådet med en ökad representation från berörda nämnder. 

2. redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 13 augusti 2019. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Det nuvarande lokala Brottsförebyggande Rådet (lokala BRÅ) har funnits i Mellerud 
sedan början av 2000-talet och har bestått av representanter för kommunstyrelsen, 
socialförvaltningen, kultur- och utbildningsförvaltningen och polisen. Även andra 
aktörer har funnits med utifrån behov. Lokala BRÅ har lytt under miljö- och 
hälsorådet och har som regel träffats var sjätte vecka, i undantagsfall oftare eller 
mer sällan. Lokala BRÅ har på uppdrag av kommunstyrelsen varit samordnare och 
motor i arbetet för att säkerställa enat synsätt, struktur och helhetssyn för det 
brottsförebyggande arbetet i Melleruds kommun.  

Utifrån den samverkansöverenskommelse som är tecknad mellan Polismyndigheten 
och Melleruds kommun, skapas årliga Medborgarlöften och åtagandeplaner. För att 
nå de uppsatta målen inom det lokala brottsförebyggande arbetet behövs en tydlig 
arbetsstruktur i kommunen och en god samverkan mellan berörda förvaltningar och 
verksamheter, samt nära samverkan med Polisen och andra berörda aktörer.  
Det finns därmed ett behov av att omorganisera det lokala brottsförebyggande 
rådet i kommunen.  

Folkhälsostrategen och kommunpolisen redogör för behovet av att omorganisera 
det lokala brottsförebyggande rådet i Melleruds kommun. 

 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge kommunchefen i uppdrag att, tillsammans med  folkhälso-strategen och 
kommunpolisen, arbeta fram ett förslag till ny organisation för det Lokala 
Brottsförebyggande Rådet med en ökad representation från berörda nämnder. 

2. redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 13 augusti 2019. 
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Beslutsgång 

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

Kommunchefen 
Folkhälsostrategen 
Kommunpolisen  
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§ 195 Dnr KS 2018/47 
 
Motion om att bygga ut Sparbanksalongen på Kulturbruket  
på Dal  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet och ge enhetschefen för 
fjärrvärme/fastighet i uppdrag att ta in Kulturbruket på Dals styrelses synpunkter.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Daniel Jensen (KD) föreslog i en motion den 22 januari 2018 att kommun-
fullmäktige beslutar att utreda om möjligheten att öka antalet sittplatser i 
Sparbanksalongen på Kulturbruket på Dal och att en en kostnadsberäkning ingår 
i utredningen. 

Arbetsutskottet beslutade den 6 februari 2018, § 45, att ge kommunchefen i 
uppdrag att utreda motionen och lämna förslag till svar. En delredovisning av 
uppdraget skulle ske vid arbetsutskottets sammanträde den 19 juni 2018. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion. 
• Förslag till svar på motionen. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet och  
ge enhetschefen för fjärrvärme/fastighet i uppdrag att ta in Kulturbruket på Dals 
styrelses synpunkter.  
 
Beslutsgång 

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

Enhetschefen för fjärrvärme/fastighet 
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§ 196 Dnr KS 2018/614 
 
Uppföljning av intern kontrollplan för byggnadsnämnden 2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av uppföljning 1/2019 av intern 
kontrollplan för byggnadsnämnden. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Intern kontroll handlar om att säkerställa att kommunens verksamhet bedrivs i 
enlighet med övergripande mål, fastställda planer, reglementen och andra 
styrdokument, med bibehållet förtroende. Arbetet berör alla, politiker som anställd.  

En fungerande intern kontroll leder till att fel och brister som kan komma att skapa 
allvarliga konsekvenser i framtiden förebyggs och förhoppningsvis upptäcks tidigt. 
En intern kontroll ska vara en naturlig del av det dagliga arbetet.  

Byggnadsnämnden godkände den 29 maj 2019, § 66, redovisningen av uppföljning 
av intern kontrollplan 2019.  
 
Beslutsunderlag 

• Intern kontroll - uppföljning 1/2019 – Byggnadsnämnden (Arbetsmaterial)  
• Byggnadsnämndens beslut 2019-05-29, § 66.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av 
uppföljning 1/2019 av intern kontrollplan för byggnadsnämnden. 
 
Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Morgan E Andersson Daniel Jensen 
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§ 197    
 
Näringslivsfrågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Näringslivsutvecklaren redogör för aktuella näringslivsfrågor: 

• Kanalyran 
Arbetet ligger i fas med tidplanen. Ett bra program för hela familjen både i 
Mellerud och i Håverud. Vissa populära aktiviter från tidigare år saknas. Platser 
kvar för intressenter som vill ställa ut/anordna aktiviteter. Maknadsföring via film 
på hemsidan m.m.  

• Förenkla helt enkelt 
Två aktiviteter avklarade och två återstår. Har varit svårt att förankra i 
förvaltningarna på grund av kort uppstartsprocess. Hur går vi vidare? 

• Ranking företagsklimat 
Årets ranking kommer att presenteras den 24 september 2019 i Tingshuset. 

• Industriprogram 
Samarbete mellan kommuen och Industrigruppen för att kunna starta ett 
industriprogram i Melleruds kommun. 

• Träff med Köpmannaföreningen 
Information från senaste träffen med köpmannaföreningen i Mellerud. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 198 Dnr KS 2019/272 
 
Svar på remissen Förslag til Boverkets föreskrifter och 
allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att svara på Boverkets remissförfrågan enligt bifogat 
remissyttrande. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Melleruds kommun har tagit del av Boverkets remiss om Förslag till Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning.  

Idag tillämpas Boverkets allmänna råd om planbestämmelser för detaljplan och  
en exempelsamling i form av Boverkets planbestämmelsekatalog samt allmän 
vägledning till PBL vid framtagande av detaljplaner. Det finns ingen gällande 
vägledning alls om planbeskrivningen.  

Boverket förslag till nya föreskrifter och allmänna råd syftar till att skapa 
enhetlighet med bindande föreskrifter både vad gäller detaljplanen och 
planbeskrivningen. Förslaget till föreskrifter och allmänna råd reglerar 
visualiseringen av detaljplanen samt hur olika planbestämmelser får användas och 
formuleras. Reglerna hanterar formen på förvaltningsbeslutet för att det ska vara 
enhetligt utformat och läsbart. Reglerna anger hur plankartan, legenden, 
planinformationen samt övrig information om planen ska utformas och vilket 
innehåll dessa olika delar ska ha. Motsvarande bestämmelser finns också för 
planbeskrivningen.  
 
Beslutsunderlag 

• Missiv (Remissen kan laddas ner från Boverkets webbplats www.boverket.se) 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, förslag till remissyttrande  

samt svarsfil.  
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att svara på Boverkets 
remissförfrågan enligt bifogat remissyttrande. 
 
Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Morgan E Andersson Daniel Jensen 

  

http://www.boverket.se/
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§ 199 Dnr KS 2019/269 
 
Svar på remiss - Samrådshandling Kulturmiljöprogram med 
byggnadsinventering i Färgelanda kommun 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att svara på Färgelanda kommuns samrådsförslag för 
reviderat Kulturmiljöprogram enligt bifogat samrådsyttrande. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Melleruds kommun har tagit del av Boverkets remiss om Förslag till Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning.  

Plan- och byggkontoret i Färgelanda kommun har av kommunstyrelsen fått i 
uppdrag att revidera kommunens kulturmiljöprogram som antogs 2006. I detta 
arbete har Färgelanda kommun genomfört en byggnadsinventering.  

Kulturmiljöprogrammet i Färgelanda kommun är ett kunskapsunderlag som har till 
syfte att tillgängliggöra kommunens kulturmiljöer och kulturhistoriska värden samt 
öka kunskapen och förståelsen för den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen.  

Syftet med kulturmiljöprogrammet är att vara ett verktyg avseende kommunens 
utveckling och bevarande samt att beskriva och tydliggöra dess framväxt från tidig 
förhistoria fram till dagens moderna samhälle. Avsikten är att programmet ska 
användas i samband med kommunens övergripande samhällsplanering och 
planläggning samt att utgöra ett stöd i samband med vård och underhåll av 
enskilda byggnader och bebyggelsemiljöer. 

Kulturmiljöprogrammet med byggnadsinventeringen ställs ut på samråd under 
perioden 13 maj - 10 juni 2019. 
 
Beslutsunderlag 

• Missiv, Färgelanda kommun 
• Kulturmiljöprogram, Färgelanda kommun 
• Byggnadsinventering, Färgelanda kommun 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse med förslag till yttrande. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att svara på Färgelanda 
kommuns samrådsförslag för reviderat Kulturmiljöprogram enligt bifogat 
samrådsyttrande. 
 
Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
_________________________ _________________________ 
Morgan E Andersson Daniel Jensen 
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§ 200 Dnr KS 2019/303 
 
Motion om seniorkort, utredningsuppdrag  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att utreda motionen och lämna 
förslag till svar. Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets 
sammanträde den 1 oktober 2019. 
 
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. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att utreda 
motionen och lämna förslag till svar. Redovisning av uppdraget ska ske vid 
arbetsutskottets sammanträde den 1 oktober 2019. 
 
Beslutsgång 

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

Kommunchefen 
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§ 201 Dnr KS 2019/302 
 
Svar på motion om ny bostadsförsörjningsplan för Melleruds 
kommun  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad utifrån att det redan 
pågår ett uppdrag att ta fram ett bostadsförsörjningsprogram. Uppdraget är 
kopplat till den nya översiktsplanens antagande under 2019.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Kent Bohlin (S) och Thomas Hagman (S) föreslår i en motion att kommun-
fullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en ny 
bostadsförsörjningsplan, som aktivt kan förverkliga kommunens tillväxtmål och 
möjligheterna i den nya översiktsplanen. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad 
utifrån att det redan pågår ett uppdrag att ta fram ett bostadsförsörjningsprogram. 
Uppdraget är kopplat till den nya översiktsplanens antagande under 2019.  
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 202 Dnr KS 2019/340 
 
Utbildning i sammanträdesteknik 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge kommunchefen i uppdrag att genomföra en utbildning i sammanträdesteknik 
för presidierna i styrelser och nämnder. 

2. finansiering sker inom respektive styrelses/nämnds budget.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Ulf Rexefjord (SD) initierar att det finns ett behov av en gemensam utbildning i 
sammanträdesteknik för presidierna i kommunens styrelser och nämnder för att få 
till en samsyn. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge kommunchefen i uppdrag att genomföra en utbildning i sammanträdesteknik 
för presidierna i styrelser och nämnder. 

2. finansiering sker inom respektive styrelses/nämnds budget.  
 
Beslutsgång 

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

Kommunchefen  
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§ 203  
   
Aktuella frågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Fyrbodals kommualförbund 
Ordförande informerar om ärenden vid kommande förbundsmöte  
den 13 juni 2019. 

• Årsstämma Dalslands Kanal AB 
Ordförande informerar om ärenden vid kommande årsstämma den 14 juni 2019. 

• Dalslands miljö- och energiförbund 
Ordförande informerar omärenden vid kommande förbundsmöte den 14 juni 
2019. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 204    
 
Rapporter 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden 
m.m: 

• Västtrafiks dialogmöte angående kollektivtrafik 
Ordföranden rapporter om frågor som togs upp vid dialogmötet bl.a. kvällståg 
från Göteborg till Mellerud. Förslag på samarbete med DVVJ. 

• IFO-kontoret 
Daniel Jensen (KD) rapporter från invigningen av det nyrenoverade och 
utbyggda IFO-kontoret. 

• Nationaldagsfirandet 
Ordföranden rapporterar från nationaldagsfirandet. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 205    
 
Säkerhetsfrågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Säkerhetssamordnaren redovisar aktuella frågor inom arbetet med säkerhet och 
beredskap: 

• Vad har hänt sen sist? 
Säkerhetssamordnaren rapporterar om olika händelser som skett sen senaste 
rapporten lämnades. 

• Möten om sommaren och beredskap 
Säkerhetssamordnaren rapporterar om möten med externa organisation inför 
sommarens beredskapsbehov m.m. 

• Föreskrifter om eldningsförbund 
Säkerhetssamordnaren informerar om föreskrifterna om eldningsförbund som är 
på väg att fastställas av kommunfullmäktige vidi junisammanträdet. MSB:s 
vägledning är ännu inte klar. 

• Utbilding för kommunstyrelsen 
Säkerhetssamordnaren informerar om utbildning i kommunens roll inom 
totalförsvaret den 30 augusti 2019 i Vänersborg. 

• Nya regionala dokument 
Säkerhetssamordnaren informerar om Regional grundsyn, Ramverk för 
samverkan vid samhällsstörningar i Västra Götaland och Frivilliga 
försvarsorganisationer i Västra Götaland. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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