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Ledamöter Morgan E Andersson (C) 

Eva Pärsson (M) 
Daniel Jensen  (KD 
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Tjänstgörande ersättare Thomas Hagman (S) för Michael Melby (S) 
 
Övriga närvarande 
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Ingrid Engqvist, chefssekreterare 
Gabriella Hemme, arkitektkonsult § 42 
Freddie Carlson, bygglovshandläggare § 42 
Magnus Olsson, samhällsbyggnadschef § 43, 48 
Anders Broberg, VA-chef § 43 
Niklas Mjörnestål, projektanställd § 43 
Anders Pettersson, kultur- och utbildningschef § 44-45 
Gunnar Karlsson, skolsamordnare § 44-45 
Lars Johansson, samordnare/verksamhetsutvecklare § 45 
Jeanette Johansson, HR-chef § 46-47, 55 
Dalia Al-Mansour, samhällsvägledare § 49 
Marie Hörnlund, näringslivsutvecklare  § 58 
 

Övriga  
 

Utses att justera  
Justerare Eva Pärsson (M) 
Ersättare Thomas Hagman (S) 
 
Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 26 februari 2020, klockan 17.00 

 
Justerade paragrafer  § 42 - 58 
 
Underskrifter Sekreterare ..............................................................................................  
  Ingrid Engqvist 
 Ordförande .............................................................................................................................................. 
  Morgan E Andersson  

 Justerande .............................................................................................................................................. 
 Eva Pärsson 

 
 ANSLAG/BEVIS   

Protokollet är justerat.  Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
Sammanträdesdatum 2020-02-25 

 
Datum då anslaget sätts upp 2020-02-27  
  
Datum då anslaget tas ned 2020-03-20  
  
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 
Underskrift ........................................................................................................ 
 Ingrid Engqvist 
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§ 45  Projekt Jobbredo - finansiering  6 
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§ 48  Fastigheten Tornet 1 i Mellerud 10 
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§ 42 Dnr KS 2017/303 
 
Översiktsplan för Melleruds kommun nu - 2030  
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att genomföra en workshop för styrgruppen den 9 mars 2020  
gällande alternativ dragningen av E45. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar 
hela kommunen. Översiktsplanen är inte bindande men ska ge vägledning för beslut om hur 
mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas 
och bevaras. Den ska spegla den politiska majoritetens uppfattning och beslutas av 
kommunfullmäktige. 

Översiktsplanens aktualitet ska prövas minst en gång varje mandatperiod. Länsstyrelsen ska 
även de varje mandatperiod sammanställa sina synpunkter över statliga och mellankommunala 
intressen och hur dessa förhåller sig till översiktsplanens aktualitet.  
Arbetet med den nya översiktsplanen har varit igång sedan hösten 2017 då en medborgardialog 
genomfördes. Planhandlingarna var sedan ute på samråd över årsskiftet 2018/2019. Synpunkter 
från samrådet resulterade i en samrådsredogörelse och har arbetats in i handlingarna. Nu är 
det dags för nästa steg i processen fram till ett antagande.  

Beslutsunderlag 
• Förslag till utställningshandling – Översiktsplan för Melleruds kommun nu - 2030. 

www.oversiktsplan.mellerud.se  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-14. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att genomföra en workshop  
för styrgruppen den 9 mars 2020 gällande alternativ dragningen av E45. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  
Beslutet skickas till 

Byggnadsnämnden 
Arkitektkonsulten 
Bygglovshandläggaren  

http://www.oversiktsplan.mellerud.se/
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§ 43 Dnr KS 2020/97 
 
Riktlinjer för inlösen av avloppsanläggning  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa förslag till Riktlinjer för inlösen av avloppsanläggningar  
enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Förslag till Riktlinjer för inlösen av avloppsanläggningar har tagits fram för att få en enhetlig 
grund för beslut om ekonomiska ersättningar som ägare av enskilda anläggningar kan vara 
berättigande till vid utbyggnad av kommunalt VA och kommande VA-verksamhetsområde i 
kommande utbyggnadsplaner. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag Riktlinjer för inlösen av avloppsanläggningar. 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-14. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att fastställa förslag till 
Riktlinjer för inlösen av avloppsanläggningar enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 44 Dnr KS 2020/53 
 
Upphandling skolskjutstrafik - förstudie för att öppna upp för 
kollektivtrafik  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar att 

1. ge kommunchefen i uppdrag att avtala med Västtrafik om att genomföra en förstudie för  
att öppna upp skolskjutstrafiken för kollektivtrafik. 

2. finansiering av förstudien – 200 tkr - sker inom kontot för strategiska utvecklingsmedel. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Kultur- och utbildningsnämnden har mottagit ett förslag från Västtrafik där de åtar sig att vara 
kommunen behjälplig vid upphandling av skolskjutsar. I detta förslag erbjuder Västtrafik att 
genomföra en förstudie i syfte att undersöka möjligheten att öppna upp skolskjutsarna och  
göra dessa till en del av den ordinarie kollektivtrafiken.  

Då kollektivtrafik tydligt ligger utanför kultur- och utbildningsnämndens ansvarsområde bör 
kommunstyrelsen beredas möjlighet att uttala sig i frågan.  

Kultur och utbildningsnämnden beslutade den 20 januari 2020, § 9, att hänskjuta ärendet till 
Kommunstyrelsen för beslut om förstudie i syfte att öppna upp skoltrafiken för kollektivtrafik.  
Arbetsutskottet beslutade den 11 februari 2020, § 23, att ta upp ärendet till ny behandling vid 
arbetsutskottet sammanträde den 25 februari 2020. 
 
Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse med PM/Utredning 
• Avtalsförslag 
• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2020-01-20, § 9. 
• Arbetsutskottets beslut 2020-02-11, § 23. 
• Information om kostnader från Västtrafik. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att 
1. ge kommunchefen i uppdrag att avtala med Västtrafik om att genomföra en förstudie för  

att öppna upp skolskjutstrafiken för kollektivtrafik. 
2. finansiering av förstudien – 200 tkr - sker inom kontot för strategiska utvecklingsmedel. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-25 6 
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 45 Dnr KS 2020/93 
 
Projekt Jobbredo - finansiering 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att  

1. finansiera projektet Jobbredo med 1 Mnkr för åren 2020-2021.  

2. finansieringen sker inom konto för verksamhetsutveckling. 
3. redovisning av projektet sker löpande, genom verksamheternas finansieringsbehov i 

samband med anställningar samt genom årlig avstämning. Avstämning efter två år ska 
innehålla de ekonomiska effekterna av projektet som helhet efter de två år som projektet 
beviljas medel för samt en bedömning av de sociala effekter man bedömer sig ha uppnått/ 
kan påvisa efter två år och en prognos på längre sikt.  

Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och utbildningsförvaltningens arbetsmarknadsenhet har arbetet fram en förstudie och 
plan för projektet Jobbredo. Projektet syftar till att mer aktivt arbeta med och hjälpa personer 
som står långt ifrån arbetsmarknaden att komma närmare ett arbete och egen försörjning. 
Modellen är utvecklad utifrån lokala förhållanden i Melleruds kommun. 

I modellen ingår att projektet genomförs i anslutning till verksamheten som idag bedrivs på 
Fryken inledningsvis. Efter en period på Fryken är målet att deltagaren gå vidare till 
praktik/anställning inom kommunal verksamhet eller hos privat företag.  

Planen är att projektet ska omfatta 20 deltagare och att deltagarna ska delta i projektet  
under 3 till 48 månader. Detta innebär att mellan 20 – 40 deltagare/år kan ingå i projektet. 

Kultur och utbildningsnämnden beslutade den 10 februari 2020, § 16, att godkänna projektet 
Jobbredo under förutsättning att kommunstyrelsen finansierar arbetsledartjänst på 670 tkr per 
år samt tillkommande anställningskostnader i kommunala enheter. Kultur- och utbildnings-
nämnden beaktar härmed barnkonventionen genom att en ökad sysselsättning för föräldrarna 
främjar barnens uppväxtvillkor. 

Beslutsunderlag 
• Kultur- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-10 med projektplan 
• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2020-01-20, § 6. 
• Kostnadskalkyl. 
• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2020-02-10, § 16 
  
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att  
1. finansiera projektet Jobbredo med 1 Mnkr för åren 2020-2021.  

2. finansieringen sker inom konto för verksamhetsutveckling. 
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3. redovisning av projektet sker löpande, genom verksamheternas finansieringsbehov i 
samband med anställningar samt genom årlig avstämning. Avstämning efter två år ska 
innehålla de ekonomiska effekterna av projektet som helhet efter de två år som projektet  
beviljas medel för samt en bedömning av de sociala effekter man bedömer sig ha uppnått/ 
kan påvisa efter två år och en prognos på längre sikt.  

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 46 Dnr KS 2019/501 
 
Svar på motion om att uppdatera kommunens personal-
försörjningsplan  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad genom att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att under 2020 påbörja arbetet med att ta fram en personalförsörjningsplan för 
Melleruds kommun för färdigställande under 2021, med syfte att synliggöra kommande års 
kompetensbehov samt med förslag på insatser och aktiviteter för att möta kommunens behov 
av kompetens.    

 
Sammanfattning av ärendet 
Michael Melby (S) och Marianne Sand Wallin (S) föreslår i en motion att kommunfullmäktige 
beslutar att  

• uppdatera kommunens Personalförsörjningsplan för att säkra personalförsörjningen i 
kommunen och att kommunfullmäktige synliggör sitt ansvar som yttersta representant  
som kommunens arbetsgivare. 

• personalförsörjningsplanen breddas till att även omfatta verksamhetsområden som inte 
tidigare prioriterats och att planen beslutas redan under 2020. 

• när planen läggs fast ska svensk etablerad forskning inom områdena systematiskt 
arbetsmiljöarbete, kompetensutveckling utan att göra karriär, hur ett bra och stödjande 
chefskap och ledarskap ska gestaltas, ska ingå i Personalförsörjningsplanen för dessa 
yrkesgrupper. 

• när Personalförsörjningsplanen läggs fast ska föreskriften om organisatorisk och social 
arbetsmiljö (AFS 2015:4) särskilt beaktas vad gäller arbetsbelastning, tydlig arbets-
organisation, arbetstidernas förläggning får inte leda till ohälsa, klargöra att kränkande 
särbehandling inte accepteras och kunskapskrav för chefer och arbetsledare hur man 
förebygger och hanterar.  

Arbetsutskottet gav den 12 november 2019, § 351, HR-chefen i uppdrag att utreda motionen 
och lämna förslag till svar. Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde  
den 25 februari 2020. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion från Michael Melby (S) och Marianne Sand Wallin (S). 
• Arbetsutskottets beslut 2019.11.12, § 351. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-14. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad 
genom att ge kommunstyrelsen i uppdrag att under 2020 påbörja arbetet med att ta fram en 
personalförsörjningsplan för Melleruds kommun för färdigställande under 2021, med syfte att 
synliggöra kommande års kompetensbehov samt med förslag på insatser och aktiviteter för att 
möta kommunens behov av kompetens.    
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-25 9 
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 47    
 
Personalfrågor  
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
HR-chefen informerar om aktuella personalfrågor: 

• Upphandling nytt HR-system 
HR-chefen informerar om att den rättsliga processen kring upphandlingen av nytt  
HR-system nu är avslutad. Tidplan för införandet ska tas fram tillsammans med övriga 
berörda Dalslandskommuner. 

• Rekrytering av tillväxtchef 
Ordföranden informerar om genomförd intervju med kandidat till tjänsten som tillväxtchef. 

 
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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§ 48 Dnr KS 2020/113 
 
Fastigheten Tornet 1 i Mellerud 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att ta upp ärendet till ny behandling den 24 mars 2020. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fastigheten Tornet 1 i Mellerud ägs idag av AB Melleruds Bostäder. Fastigheten består idag  
av ett hus och den nyanlagda lekplatsen i anslutning till förskolan Telaris. Frågan är om 
kommunen ska arrendera eller köpa fastigheten.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att ta upp ärendet till ny 
behandling den 24 mars 2020. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 49 Dnr KS 2019/396 
 
Svar på motion om utbildning av politiker och anställda i Mellerud i 
frågor gällande mänskliga rättigheter  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses vara besvarad med hänvisning till den 
kompetensutveckling inom området för mänskliga rättigheter som har genomförts, pågår och 
ska genomföras inom kommunen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Pål Magnussen (v) föreslår i en motion att alla anställda och förtroendevalda i Mellerud ges en 
obligatorisk utbildning i mänskliga rättigheter. Motionären anför att det är angeläget att politiker 
får grundläggande kunskap i dessa frågor.  

Utredarna har undersökt hur Melleruds kommun arbetar med mänskliga rättigheter och behovet 
av en obligatorisk utbildning för alla anställda och förtroendevalda inom kommunen. Kommunen 
lyder under FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, eftersom Sverige har skrivit under 
deklarationen, samt Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna. 

I Melleruds kommunala författningssamling finns riktlinjer och handlingsplaner som berör 
mänskliga rättigheter. Kommunen jobbar med jämställdhet, barnkonventionen och 
tillgänglighet. Vidare arbetar kommunen med mänskliga rättigheter och FN-konventionen 
utifrån funktionsnedsättning, tillgänglighet, delaktighet och självbestämmande. 43 chefer i 
Melleruds kommun har fått utbildning om HBTQ-frågor. Rektorer och utbildningsnämndens 
ledamöter har fått kompetensutveckling om barnkonventionen. Lärarna har fått del av denna 
kompetensutveckling på konferenser. Barnkonventionen blev en lag den 1 januari 2020 och en 
utbildning i detta kommer att hållas i mars 2020 för berörda förtroendevalda och tjänstemän.  
En schablonberäkning har genomförts för att synliggöra en uppskattning av kostnaden för en 
obligatorisk utbildning i mänskliga rättigheter för all tillsvidareanställd personal och 
förtroendevalda. 
Kompetensutveckling inom området för mänskliga rättigheter har genomförts, pågår och ska 
genomföras inom kommunen. Utredningen konstaterar att kommunens samlade fokus på 
mänskliga rättighetsfrågan ligger på Barnkonventionen. Det finns behov av att utveckla arbetet, 
så att alla i kommunen ges möjlighet till att ha samma kunskapsgrund i mänskliga rättigheter. 
Utredarna överlåter åt politiken att ta ställning till motionen. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion från Pål Magnussen (V) 
• Arbetsutskottets beslut 2019-10-01. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 202-01-08. 
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Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses vara 
besvarad med hänvisning till den kompetensutveckling inom området för mänskliga rättigheter 
som har genomförts, pågår och ska genomföras inom kommunen. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 50 Dnr KS 2020/49 
 
Rutiner för hantering av revisionsrapporter från kommunens revisorer  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa Rutiner för hantering av revisionsrapporter från 
kommunens revisorer enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Granskningar av kommunens verksamheter görs löpande under hela året. De utförs av 
upphandlade revisionskonsulter på uppdrag av kommunens revisorer. 

I revisionsrapporterna lämnas iakttagelser, bedömningar och vid behov rekommen-
dationer och förbättringsförslag. Revisorerna ber vanligen berörda styrelser/nämnder 
om ett svar på vilka åtgärder som nämnden avser att vidta med anledning av 
granskningens resultat. 
Inom Melleruds kommun saknas idag fastställda gemensamma rutiner för hur inkomna 
revisionsrapporter ska hanteras på ett korrekt sätt. Det har medfört att revisions-
rapporter hanterats olika beroende på vilken förvaltning/nämnd som mottagit dessa.  

För att säkerställa att de inkomna revisionsrapporterna diarieförs, delges till berörda 
tjänstepersoner och förtroendevalda så att yttrande kan avges och beslut fattas har ett 
förslag till rutiner tagits fram.  
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till Rutiner för hantering av revisionsrapporter från kommunens revisorer. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-24. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att fastställa Rutiner för 
hantering av revisionsrapporter från kommunens revisorer enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-25 14 
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 51 Dnr KS 2019/450 
 
Ansökan om bygdepeng till varmvattenberedare och vattenpump  
till bastu vid Götesjön i Ör  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. bevilja upp till 30 250 kronor i bygdepeng för materialkostnader för installation  
av varmvattenberedare och vattenpump till bastu vid Götesjön i Ör enligt 
ansökan från Örs bastuförening. 

2. redovisning ska ske genom inlämnande av kvitto till Melleruds kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Örs bastuförening har ansökt om bidrag till varmvattenberedare och vattenpump till 
bastu vid Götesjö i Ör. Vattenberedaren är från 1975, varmvattenpumpen är från 
slutet av 1990-talet. Dessa är mycket nedslitna och energikrävande och måste 
bytas ut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 januari återremittera ärendet till 
enhetschefen för kommunikation och säkerhet för specifikation av materialkostnad. 

Föreningen anger att materialspecifikationen redan är kommunen tillhanda. Av 
ursprunglig ansökan framgår att inköp för vattenpump och varmvattenberedare 
beräknas uppgå till 30 250 kronor. Enhetschefen föreslår att ansökan om bidrag 
beviljas. 

När kommunen beviljar bygdepeng är föreningen skyldig att lämna följande 
redovisning till kommunen: 

1. Föreningen ska redovisa hur bidraget har använts och vilka effekter som har 
nåtts. Redovisningen ska vara undertecknad av föreningens ordförande och kassör. 
Redovisningen ska vara inlämnad till kommunen senast ett år efter utbetalningen. 

2. Om bygdepengen inte förbrukats eller om bygdepengen inte har använts till sitt 
ändamål kommer kommunen att göra ett återkrav på bidraget (KS 10 april 2019, 
§ 90). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Örs bastuförening har ansökt Ansökan om bidrag till varmvattenberedare och vattenpump till 
bastu vid Götesjön i Ör. Vattenberedaren är från 1975, vattenpumpen är från slutet av 1990 
talet. Dessa är mycket nedslitna och energikrävande, och måste bytas ut.   

Arbetsutskottet beslutade den 14 januari 2020, § 16, att återremittera till enhetschefen för 
kommunikation och säkerhet för specifikation av materialkostnad. Redovisning ska ske vid 
arbetsutskottets sammanträde den 11 februari 2020. 
 
Beslutsunderlag 

• Ansökan om bidrag till varmvattenberedare och vattenpump till bastu vid Götesjön i Ör  
med bilaga. 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2020-01-14, § 16. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-13. 
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Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att  
1. bevilja upp till 30 250 kronor i bygdepeng för materialkostnader för installation av 

varmvattenberedare och vattenpump till bastu vid Götesjön i Ör enligt ansökan från  
Örs bastuförening. 

2. redovisning ska ske genom inlämnande av kvitto till Melleruds kommun. 
 
Beslutsgång 

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

Örs bastuförening 
Enhetschefen för Kommunikation och säkerhet 
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§ 52 Dnr KS 2020/96 
 
Krav på totalförbud för privatpersoner att använda fyrverkerier  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avstå från att delta i Södertälje kommuns skrivelse/upprop. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Södertälje kommun har skickat en skrivelse till kommunstyrelsens ordförande i samtliga 
kommuner med en önskan om svar. Av skrivelsen framkommer att kommunstyrelsen i 
Södertälje har beslutat verka för ett totalförbud för privatpersoner att använda fyrverkerier 
samt ett förbud mot fyrverkeriförsäljning till privatpersoner. Möjligheten för olika myndigheter, 
organisationer och föreningar att få tillstånd av polismyndigheten att använda fyrverkeri vid 
större evenemang ska kvarstå. 
Kommunstyrelsen i Mellerud beslutade den 5 juni 2018 dels att förtydliga avsnittet om 
fyrverkerier och andra pyrotekniska varor i allmänna ordningsföreskrifter för Melleruds kommun, 
dels att Melleruds kommun inte ska bevilja medel för raketer. 
Sedan 1 juni 2019 gäller nya regler som innebär att man inte längre får använda raketer med 
styrpinne utan utbildning och tillstånd. Förändringen är ett led i att minska personskadorna som 
är kopplade till fyrverkerier. 

I samband med att förslag till beslut tagits fram har dialog med kommunstyrelsens ordförande 
skett. 

Beslutsunderlag 
• Skrivelse från Södertälje kommun, daterad 2019-12-10. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-17. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att avstå från att delta i 
Södertälje kommuns skrivelse/upprop. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 53 Dnr KS 2020/94 
 
Förfrågan om vänortsutbyte med Scandia i Washington County i 
Minnesota, USA  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att Melleruds kommun ställer sig positiv till att inleda en dialog med 
Scandia i Washington County i Minnesota, USA. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En vänort är en formaliserad vänskap med en annan ort eller kommun. Det är en långsiktig 
relation, som ska stimulera kontakter och utbyten mellan invånare, föreningar och andra 
organisationer i vänorterna. 
Melleruds kommun har fått en förfrågan från Scandia i Washington County i Minnesota, USA, 
om att ingå ett vänortssamarbete. 
 
Beslutsunderlag 

• Skrivelse från Anneli Andersson, Melleruds Museum. 
• Kort beskrivning av Scandia och karta. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att Melleruds kommun ställer 
sig positiv till att inleda en dialog med Scandia i Washington County i Minnesota, USA. 
 
Beslutsgång 

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

Anneli Andersson 
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§ 54  
   
Aktuella frågor 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Skålleruds fiberförening  
Daniel Jensen (KD) rapporterar från styrelsemöte och extrastämma.  

• Förstudie Dalslands Center, Dalslands kanal och DVVJ 
Ordföranden informerar om kommande förslag på medfinansiering av en förstudie  
angående utveckling av Dalslands Center, Dalslands kanal och DVVJ. 

• Vision för Melleruds kommun och kommunfullmäktiges mål 
Ordföranden informerar om utkast till ny vision för Melleruds kommun och förslag  
till fullmäktigemål. 

 
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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§ 55 Dnr KS 2019/630 
 
Rekrytering av ny ekonomichef i Melleruds kommun 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att inleda förhandlingar  
om anställning av ny ekonomichef i Melleruds kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Den nuvarande ekonomichefen slutar sin anställning den 31 mars 2020. 

Befattningen som ekonomichef för Melleruds kommun med placering vid kommun-
styrelseförvaltningen har utannonserats.  

I rekryteringsprocessen har följande deltagit: Kommunstyrelsens ordförande, 
förvaltningschefer, medarbetare på ekonomienheten, HR-chef och kommunchef. 

Elva personer har sökt tjänsten varav tre har intervjuats. 

Två av dessa kandidater har därefter intervjuats av arbetsutskottets ledamöter. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att ge kommunchefen 
i uppdrag att inleda förhandlingar om anställning av ny ekonomichef i Melleruds 
kommun. 
 
Beslutsgång 

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

Kommunchefen 
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§ 56 Dnr KS 2019/267 
  
Ansökan om bygdepeng till byte av yttertak på Bolstads bygdegård 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  
1. bevilja Bolstad-Grinstad byalag och bygdegårdsförening upp till 94 tkr, motsvarande 30 

procent av investeringskostnaden, i bygdepeng till nytt tak på Bolstad bygdegård. 
2. finansiering sker inom kommunstyrelsens budget 2020 för bygdepeng. 

3. bidraget beviljas under förutsättning att erforderliga myndighetsbeslut erhålls. 
4. detta beslut ersätter arbetsutskottets beslut från den 10 september 2019, § 265. 
      
Sammanfattning av ärendet 

Bolstads- och Grinstads byalag och bygdegårdsföreningen har ansökt om bidrag från 
kommunen för att byta yttertaket på Bolstads bygdegård. Det nuvarande taket är av eternit och 
i dåligt skick. Eftersom det måste vara en firma med behörighet för att handskas med sådant 
material kommer nedtagningen och bortforsling av gammalt tak, plus nytt tak samt arbetet att 
kosta mer än vad föreningen klarar av ekonomiskt.  

Det finns möjlighet att söka bidrag från Boverket för 50 procent av kostnaden. Boverket kräver 
dock att kommunen är med och finansierar 30 procent och föreningen resterande 20 procent, 
antigen med egna medel eller genom ideellt arbete som värderas till 220 kronor/timme.  

Den totala kostnaden motsvarar 311 250 kronor inklusive moms.  
 
Beslutsunderlag 

• Ansökan om bygdepeng till byte av yttertak på Bolstads bygdegård 
• Offert GustAB 
• Regler för kommunal bygdepeng.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att  
1. bevilja Bolstad-Grinstad byalag och bygdegårdsförening upp till 94 tkr, motsvarande 30 

procent av investeringskostnaden, i bygdepeng till tak på Bolstad bygdegård. 
2. finansiering sker inom kommunstyrelsens budget 2020 för bygdepeng. 

3. bidraget beviljas under förutsättning att erforderliga myndighetsbeslut erhålls. 

4. detta beslut ersätter arbetsutskottets beslut från den 10 september 2019, § 265. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 
Beslutet skickas till 

Bolstad-Grinstad byalag och bygdegårdsförening 
Processledaren 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 57 Dnr KS 2020/114 
 
Regler för kommunal bygdepeng i Melleruds kommun, revidering 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge enhetschefen för Kommunikation och säkerhet i uppdrag att ta fram förslag till reviderade 
Regler för kommunal bygdepeng i Melleruds kommun som harmoniserar med Boverkets 
regelverk för bidragsgivning.  

2. redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 7 april 2020. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Bygdepengen är ett bidrag till föreningar inom Melleruds kommun som vill utveckla sitt 
närområde. Det ska vara insatser för att skapa mötesplatser och en levande landsbygd som 
underlättar för de boende i ett område att samverka för bygdens framtida utveckling. 
Melleruds kommuns har avsatt en bygdepeng motsvarande 300 tkr per år för att tillgodose 
denna utveckling. 
Nuvarande regler från 2019 tar inte hänsyn till ansökningar där även Boverket är med och 
finansierar projekt. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att  
1. ge enhetschefen för Kommunikation och säkerhet i uppdrag att ta fram förslag till reviderade 

Regler för kommunal bygdepeng i Melleruds kommun som harmoniserar med Boverkets 
regelverk för bidragsgivning.  

2. redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 7 april 2020. 
 
Beslutsgång 

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

Enhetschefen för Kommunikation och säkerhet 
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§ 58    
 
Företagsbesök  
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunchefen och näringslivsutvecklaren besöker  
Fritzéns Maskin i Melleruds kommun för att informera sig om företagets verksamhet och 
framtidsplaner. 
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