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  Utdragsbestyrkande 

Tid och plats Tisdagen den 20 november 2018, klockan 08.30 – 12.15,  
13.15 – 16.00 i Skållerudsrummet 

Beslutande  
Ledamöter Tommy W Johansson, ordf. (S) §§ 422-432, 436-442 

Marianne Sand Wallin (S) 
Peter Ljungdahl (C) 
Eva Pärsson, vice ordf. (M) §§ 422-441 
Daniel Jensen (KD) §§ 422-423, 425-442 

 
Tjänstgörande ersättare  
 
 

Övriga närvarande 
Tjänstemän Sophia Vikström, kommunchef    

Ingrid Engqvist, chefssekreterare 
Dan Gunnardo, förbundschef § 422 
Anders Pettersson, kultur- och utbildningschef § 424 
Filip Björndahl, bygglovsinspektör § 425 
Jan Skeppstedt, arkitektkonsult § 426 
Jonas Söderqvist, GIS- och kartingenjör § 426 
Lars Nilsson, kultur- och fritidsutvecklare § 427 
Magnus Olsson, samhällsbyggnadschef §§ 430-431 
Peter Mossberg, fastighetschef §§ 430-431 
Anna Granlund, säkerhetssamordnare/utredare  §§ 432-434 
Malin Johansson, socialchef § 432 
Björn Lindquist, ekonomichef § 435 
Mario Vasquez, verksamhetsutvecklare § 436 
Jeanette Johansson, HR-chef  §§ 437-438 
Birgit Lindqvist, projektledare § 437 

 
Utses att justera  
Justerare Peter Ljungdahl (C) 
Ersättare Eva Pärsson (M) 
 
Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 22 november 2018, klockan 16.00 

 
Justerade paragrafer  §§ 422 - 442 
 
Underskrifter Sekreterare ..............................................................................................  
  Ingrid Engqvist 

 Ordförande .............................................................................................................................................. 
  Tommy W Johansson § 422-432, 436-442 Eva Pärsson § 433-435 

 Justerande .............................................................................................................................................. 
 Peter Ljungdahl 

 
 ANSLAG/BEVIS   

Protokollet är justerat.  Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
Sammanträdesdatum 2018-11-20 

 
Datum då anslaget sätts upp 2018-11-23  
  
Datum då anslaget tas ned 2018-12-17  
  
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
   
Underskrift ........................................................................................................ 

 Ingrid Engqvist 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Innehållsförteckning 
 

§ 422  Delårsbokslut 2018-07-31 för Dalslands miljö- och energiförbund med 
revisionsrapport och revisorernas utlåtande  

3 

§ 423  Underrättelse om Bergstatens yttrande angående undersökningstillstånd 
från Odin Metals Ltd avseende ett område i Bengtsfors, Dals Eds, 
Melleruds och Åmåls kommuner benämnt Dingelvik nr 100 

4 

§ 424  Samverkansavtal kring naturbruksutbildning i Västra Götaland 5 

§ 425  Frister för sotning i Melleruds kommun  7 

§ 426  Svar på samrådsremiss angående ny detaljplan för Sapphult 10 

§ 427  Kultur- och fritidsfrågor 11 

§ 428  Ordning för inkallande av ersättare i styrelse och nämnder 2019-2022 12 

§ 429  Vänerstipendiet 2018 - nominering 14 

§ 430  Projekt Ventilation grupprum Åsebro skola  16 

§ 431  Projekt Utbyte panna Kroppefjälls panncentral 17 

§ 432  Plan för psykiskt och socialt omhändertagande i Melleruds kommun 
(POSOM) 

18 

§ 433  Utveckling av geografiskt områdesansvar  20 

§ 434  Samhällsinformation via SMS-tjänst 21 

§ 435  Utbyte av poängberäkningssystem i bowlinghallen 23 

§ 436  Ansökan om bidrag till Kroppefjäll Trailrun 2018 24 

§ 437  Uppvaktning av arbetsdeltagare efter 25 år inom daglig verksamhet  25 

§ 438  Personalfrågor  26 

§ 439  Sammanträdesplan 2019 för kommunfullmäktige 27 

§ 440  Svar på revisionsrapporten Granskning av hanteringen av allmän handling 29 

§ 441  Intresseförfrågan - Kommunal fristad för kulturella utövare  30 

§ 442  Företagsbesök på Nuntorp 32 
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§ 422 Dnr KS 2018/658.042 
 
Delårsbokslut 2018-07-31 för Dalslands miljö- och 
energiförbund med revisionsrapport och revisorernas 
utlåtande  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Dalslands miljö- och energiförbund har den 30 oktober 2018 översänt delårsbokslut 
för perioden 2018-01-01--07-31. 

Rapporten visar på ett överskott på 287 tkr för miljö- och energikontoret och ett 
underskott på 464 tkr för Hållbar Utveckling Väst (HUV) för delåret 2018.  
 
Beslutsunderlag 

• Dalslands miljö- och energiförbunds delårsrapport 2018-07-31. 
• Dalslands miljö- och energiförbunds beslut 2018-10-11, § 24.  
• Revisorernas rapport och promemoria 2018-10-15. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 423  Dnr KS 2018/290.409 
 
Underrättelse om Bergstatens yttrande angående under-
sökningstillstånd från Odin Metals Ltd avseende ett område i 
Bengtsfors, Dals Eds, Melleruds och Åmåls kommuner 
benämnt Dingelvik nr 100  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att Melleruds kommun inte kommer att yttra sig till 
Förvaltningsrätten i Luleå då kommunen inte har något ytterligare att tillägga i 
ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Bergsstaten har den 20 september 2018 att bevilja Odin Metals Ltd under-
sökningstillstånd enligt minerallagen för ett område benämnt Dingelvik nr 100. 

Sista dag för att överklaga beslutet var den 25 oktober 2018. 

Arbetsutskottet beslutade den 23 oktober 2018, § 396, att överklaga Bergstatens 
beslut om undersökningstillstånd från Odin Metals Ltd avseende ett område i 
Bengtsfors, Dals Eds, Melleruds och Åmåls kommuner benämnt Dingelvik nr 100 
enligt föreliggande förslag. 

Förvaltningsrätten i Luleå har den 7 november 2018 översänt en underrättelse där 
kommunen ges möjlighet att yttra sig över Bergstatens yttrande. 
 
Beslutsunderlag 

• Underrättelse från Förvaltningsrätten i Luleå. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att Melleruds kommun inte 
kommer att yttra sig till Förvaltningsrätten i Luleå då kommunen inte har något 
ytterligare att tillägga i ärendet. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 424 Dnr KS 2018/138.612 
 
Samverkansavtal kring naturbruksutbildning i Västra Götaland 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. ställa sig bakom rubricerat avtal.  

2. säga upp nuvarande avtal att upphöra från den 1 januari 2019 och som då 
ersätts av det nya avtalet. 

 
Jäv 

På grund av jäv deltar inte Daniel Jensen (KD) i handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Västra Götalandsregionen (VGR) har sedan det första samverkansavtalet 
upprättades 1999 med de 49 kommunerna varit huvudman för 
naturbruksutbildningarna i Västra Götaland. De tidigare avtalen och det här aktuella 
samverkansavtalet grundas på Skollagens (2010:800) bestämmelser om att ett 
landsting/region får anordna utbildningar inom naturbruk. VGR har därmed stöd i 
samma lagrum för sin verksamhet som en kommun. Förslaget till det nya 
samverkansavtalet innebär att kommunen uppdrar till VGR att vara skolhuvudman i 
skollagens mening med ansvar för naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan, 
gymnasiesärskolan och kommunal vuxenutbildning. Avtalet avser elever som är 
folkbokförda i kommunen.  

Samverkansavtalet omfattar naturbruksprogram inom gymnasieskola, 
gymnasiesärskola och kommunal vuxenutbildning inom naturbruksområdet.  

Inom gymnasieskolan omfattar avtalet även programinriktat individuellt val, 
yrkesintroduktion samt lärlingsutbildning inom naturbruk.  

Kommunen förbinder sig att till VGR samt till den gemensamma samverkans-
organisationen (SRO) redovisa om man kommer att anordna naturbruksutbildning i 
egen regi eller teckna samverkansavtal om sådan utbildning med annan kommun 
eller landsting/region.  

Parterna vill pröva ovanstående avtalsmodell med ett tidsbegränsat avtal men 
intentionen ska vara ett långsiktigt samarbetsavtal som kan gälla tillsvidare.  

Detta avtal gäller under perioden 1 januari 2019 till och med 31 december 2022.  

En utvärdering av avtalet och samverkansformen ska ske efter två år och parterna 
ska senast 2021-12-31 bestämma om ett nytt tillsvidareavtal ska träffas när detta 
avtal löper ut.  

Om det under avtalstiden fattas beslut på nationell nivå som väsentligt ändrar 
förutsättningarna för detta avtal skall parterna uppta förhandlingar.  

Västkom och SRO har tagit beslut om att godkänna förslaget till avtal och 
rekommendera kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att ställa sig 
bakom avtalet samt att säga upp nuvarande avtal att upphöra från den 1 januari 
2019 som då ersätts av det nya avtalet.  
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Ärendet ska vara slutbehandlat senast 30 april 2018.  

Rekommendation från kommunalförbundet kommer att behandlas på 
arbetsutskottet den 2 mars och direktionen den 22 mars.  

Kommunstyrelsen beslutade den 4 april 2018, § 61, att återremittera ärendet  
för förtydligande av föreliggande samarbetsavtal vad gäller: 

• Ekonomiska kostnader 
• Rekryteringsprinciper 
• Geografiskt område 

Kommunstyrelsen beslutade den 9 maj 2018, § 81, att Melleruds kommun avstår 
från att teckna Samverkansavtal avseende Naturbruksutbildning. Kommun 
konstaterade i beslutet att avtalet innehåller en debiteringsprincip som kan 
uppfattas som ogynnsamt särskilt mot friskolor som erbjuder naturbruksutbildning 
inom Fyrbodal. Effekterna behöver följas noggrant gärna mer frekvent än en två 
års period.  
 
Beslutsunderlag 

• Missiv med förslag till samverkansavtal med bilagorna 1-2. 
• Kultur- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-09. 
• Protokoll från Västra Götalands regionfullmäktige 2018-04-10. 
• Kommunstyrelsens beslut 2018-05-09, § 81. 
• Västra Götalandsregionens och Västkoms uppföljning. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att  

1. ställa sig bakom rubricerat avtal.  

2. säga upp nuvarande avtal att upphöra från den 1 januari 2019 och som då 
ersätts av det nya avtalet. 

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 425 Dnr KS 2018/666.174 
 
Frister för sotning i Melleruds kommun  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagna frister för rengöring enligt 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om rengöring (sotning) 
och brandskyddskontroll (MSBFS 2014:6).   
 
Sammanfattning av ärendet  

Frister (tidsintervall) för rengöring (sotning) föreskrivs av kommunen enligt lagen 
om skydd mot olyckor (SFS 2003:778). Ansvaret kommunen har är att rengöring 
sker av de fasta förbränningsanordningar med tillhörande rökkanaler som inte 
uteslutande eldas med gas. Detsamma gäller imkanaler i restauranger, storkök och 
därmed jämförliga utrymmen. Rengöringen av dessa ska ske med intervaller som 
ska fastställas av kommunen.   

Dagens frister om rengöring antogs av kommunfullmäktige 2005 och följde Statens 
Räddningstjänst Allmänna råd. 2014 kom Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (före detta Statens Räddningstjänst) ut med en ny föreskrift, 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om rengöring (sotning) 
och brandskyddskontroll (MSBFS 2014:6), där nya frister rekommenderades.   

Plan- och byggenheten föreslår att kommunfullmäktige beslutar att följa 
rekommendationerna i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter 
om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll (MSBFS 2014:6) enligt nedan.  
 
Värme-. Varmvatten-, varmlufts- och ångpannor 

Frist Tillämpningskriterier 
3 ggr/år Avser konventionella pannor 
2 ggr/år Avser pannor med keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller 

motsvarande konstruktion för effektiv förbränning av bränslet och där 
pannan är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning. 

1 ggr/år Avser pannor där eldning sker med träpellets eller annat från 
sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och där eldningsapparaten 
är speciellt konstruerad för effektiv förbränning av bränslet. 

 
Om eldning sker med flytande bränslen kan sotning göras enligt följande 

Frist Tillämpningskriterier 
3 ggr/år Avser pannor där eldning sker med tung eldningsolja eller annat från 

sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle. 
1 år Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från 

sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt 
överstiger 60 kW. 

2 år Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från 
sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt 
uppgår till högst 60 kW. 
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Köksspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar för matlagning 

Om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov kan sotning 
göras enligt följande. 

Frist Tillämpningskriterier 
6 ggr/år Avser eldstäder där eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja 

eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle. 
1 år Avser eldstäder där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från 

sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle. 

Om eldning sker för enskilt hushållsbehov kan sotningsfrister för lokaleldstäder 
tillämpas. 

Lokaleldstäder 

Om eldning sker i lokaleldstäder kan sotning göras enligt följande. 

Frist Tillämpningskriterier 
1 år Avser eldstäder som utgör den huvudsakliga källan för uppvärmning 

av det rum där eldstaden är uppställd eller för matlagning. 
3 år Avser eldstäder som eldas i mindre omfattning och som inte är den 

huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där eldstaden är 
uppställd eller för matlagning. 

3 år Eldstaden finns i ett fritidshus. 
 

Imkanaler i restauranger eller andra storkök 

Sotning kan ske tre gånger per år. I fråga om imkanaler i kök som endast 
används för uppvärmning av mat eller liknande verksamhet kan sotning ske en 
gång per år. 
 
Övrigt 

Kommunens föreskrifter om sotningsfrister kan i tillämpliga fall omfatta 

• undantag från sotningen när ingen eldat mellan två sotningstillfällen, 
• möjligheter att ändra sotningsfristen i enskilda fall av brandskyddsmässiga skäl, 

samt 
• övergångsförfarandet vid införandet av nya föreskrifter om sotningsfrister. 
 
Byggnadsnämnden beslutade den 24 oktober 2018, § 184, att föreslå kommun-
fullmäktige att anta föreslagna frister för rengöring enligt Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om rengöring (sotning) och 
brandskyddskontroll (MSBFS 2014:6).  

Beslutsunderlag 

• Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om rengöring 
(sotning) och brandskyddskontroll (MSBFS 2014:6). 

• Byggnadsnämndens beslut 2018-10-24, § 184. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagna frister 
för rengöring enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om 
rengöring (sotning) och brandskyddskontroll (MSBFS 2014:6).   
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 426 Dnr KS 2015/53.214 
 
Svar på samrådsremiss angående ny detaljplan för Sapphult 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att inte ha något att erinra mot förslag till ny detaljplan 
för Sapphult. 

Sammanfattning av ärendet 

I samband med att detaljplanen för handelsområdet Västerråda vunnit laga kraft 
har intresset för marken norr om Västerråda (Sapphult) ökat. Detaljplanen för 
Sapphult är från 1991 och tillåter endast industri. Syftet med detaljplanen är att 
anpassa detaljplanen efter vad som efterfrågas idag från näringslivet.  

Byggnadsnämnden fick i uppdrag att se över den befintliga detaljplanen för 
Sapphult och bedömer att det krävs en ny detaljplanen över området för att uppnå 
och säkerställa en god och hållbar utveckling av området Västerråda/Sapphult. 

Byggnadsnämnden beslutade den 24 oktober 2018, § 170, att godkänna 
detaljplaneförslaget för Sapphult samt att skicka ut förslaget på samråd under 
november 2018. 

Beslutsunderlag 

• Samrådsremiss - Detaljplaneförslag för Sapphult. 
• Byggnadsnämndens beslut 2018-10-24, § 170. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att inte ha något att erinra 
mot förslag till ny detaljplan för Sapphult. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 427  
 
Kultur- och fritidsfrågor  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och fritidsutvecklaren redogör för aktuella kultur- och fritidsfrågor: 

• Dalslands konstmuseum 
Kultur- och fritidsutvecklaren informerar om att Dalslands konstmuseum  
slagit besöksrekord med totalt 18 000 besökare.  

• Dick Harryssons föreläsning/bok  
Kultur- och fritidsutvecklaren rapporterar att föreläsningen drog fullt hus  
på Kulturbruket på Dal. Första upplagan av hans bok om Dalslands historia  
(3 000 ex) har sålt slut och ny upplaga beställd. 

• Motion om fritidsbank 
Kultur- och fritidsutvecklaren lämnar en aktuell rapport om utredningen av  
motion om fritidsbank.  

• Nya bollhallen 
Kultur- och fritidsutvecklaren rapporterar att den nya bollhallen fungerar  
bra. Har särskilt gett ett lyft för handbolls- och innebandyverksamheterna. 

• Fritidsfrågor 
Framtida organisation av fritidsfrågor diskuteras med anledning av att  
kultur- och fritidsutvecklaren går i pension vid årsskiftet. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 428 Dnr KS 2018/661.003 
 
Ordning för inkallande av ersättare i styrelse och nämnder 
2019-2022  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att, i den mån inte annat anges i lagar eller 
författning, ska inkallande av ersättare i styrelser och nämnder samt i 
kommunstyrelsens arbetsutskott ske enligt följande: 
 
1. I första hand inkallas vald personlig ersättare. Om denne inte kan tjänstgöra 

inkallas i andra hand annan ersättare från samma parti i den ordning ersättarna 
tagits upp i protokollet. 

 
2. Vid förhinder från ersättare från samma parti ska följande inkallandeordning 

gälla, i den ordning ersättarna upptagits i protokollet: 
 

Ordinarie ledamot Ersättare 

C Uppgift lämnas vid KS 5 december 

L C, M, KIM, KD, Mp, S 

KD Uppgift lämnas vid KS 5 december 

KIM C, M, KD, MP, L, SD, V, S  

M C, KIM, KD, MP, L, SD, S, V 

MP C, M, KIM, KD, L, S, V, SD 

S V, C, L, M, MP, KD, KIM, SD 

SD M, KD, KIM 

V S 
 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige varje mandatperiod fastställa 
ordning för inkallande av ersättare i styrelse och nämnder vid förhinder från samma 
parti. Samma regler för inkallande av ersättare ska även gälla i kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

Kommunstyrelsekontoret har begärt in förslag från respektive partigrupp som är 
representerad i kommunfullmäktige. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att, i den mån inte annat 
anges i lagar eller författning, ska inkallande av ersättare i styrelser och nämnder 
samt i kommunstyrelsens arbetsutskott ske enligt följande: 
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1. I första hand inkallas vald personlig ersättare. Om denne inte kan tjänstgöra 
inkallas i andra hand annan ersättare från samma parti i den ordning ersättarna 
tagits upp i protokollet. 

 
2. Vid förhinder från ersättare från samma parti ska inkallandeordning gälla, i den 

ordning ersättarna upptagits i protokollet och enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 429 Dnr KS 2018/629.106 
 
Vänerstipendiet 2018 - nominering 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att nominera Benny Ruus med motiveringen: 

Benny Ruus har under drygt 25 år verkat som VD för Dalslands Kanal AB. Kanalen 
är landskapets främsta turistattraktion och ett signum för Dalsland. Här ryms såväl 
industrihistoria som kulturarv parallellt med en levande farled kopplad till 
Vänersjöfarten. 2018 firar kanalen sitt 150-årsjubileum och kan så göra mycket 
tack vare ett passionerat och kompetent livsverk av Benny Ruus. Åren vid kanalen 
har inneburit stora utmaningar som Benny hanterat synnerligen väl till stor nytta 
för landskapet. 
 
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 höjs till 20 000 kronor.  
 
Förslag på stipendiater ska skickas/mailas direkt till Karlstads kommun senast  
den 31 december 2018. 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 
slutet av mars 2019. 

Arbetsutskottet beslutade den 6 november 2018, § 420, att ge ledamöterna i 
uppdrag att ta fram förslag till lämplig kandidat och ta upp ärendet till ny 
behandling vid arbetsutskottets sammanträde den 20 november 2018. 
 
Beslutsunderlag 

• Skrivelse från Karlstads kommun. 
• Donationsbrevet. 
• Arbetsutskottets beslut 2018-11-06, § 420. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att nominera Benny Ruus 
med motiveringen: 

Benny Ruus har under drygt 25 år verkat som VD för Dalslands Kanal AB. Kanalen 
är landskapets främsta turistattraktion och ett signum för Dalsland. Här ryms såväl 
industrihistoria som kulturarv parallellt med en levande farled kopplad till 
Vänersjöfarten. 2018 firar kanalen sitt 150-årsjubileum och kan så göra mycket 
tack vare ett passionerat och kompetent livsverk av Benny Ruus. Åren vid kanalen 
har inneburit stora utmaningar som Benny hanterat synnerligen väl till stor nytta 
för landskapet.  
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 430 Dnr KS 2018/660.052 
 
Projekt Ventilation grupprum Åsebro skola 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta projektet Ventilation grupprum 
Åsebro skola och lämna en slutredovisning när projektet är slutfört. 

2. finansiering sker inom Tekniskt övergripande inom investeringsbudget 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Den nuvarande ventilationen är inte tillräcklig för det antal elever som undervisas  
i det nya grupprummet i källaren. Ventilationen uppfyller heller inte myndighets-
kraven (OVK). 

Syftet med projektet är att skapa en bra och laglig miljö i utbildningslokalen/ 
grupprummet. 

Kapital- och driftskostnader finansieras via höjd hyra till kultur- och utbildnings-
förvaltningen. 

Projektet beräknas pågå från den 1 till den 31 december 2018. 
 
Beslutsunderlag 

• Projektbeskrivning med kostnadskalkyl. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta projektet Ventilation grupprum 
Åsebro skola och lämna en slutredovisning när projektet är slutfört. 

2. finansiering sker inom Tekniskt övergripande inom investeringsbudget 2018. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Fastighetschefen 
Ekonom samhällsbyggnadschefen  
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§ 431 Dnr KS 2018/685.056 
  
Projekt Utbyte panna Kroppefjälls panncentral 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta projektet Utbyte panna 
Kroppefjälls panncentral och lämna en slutredovisning när projektet är slutfört.  

2. finansiering sker genom en omfördelning från investering Tillfällig förskolelösning 
till investering Utbyte panna Kroppefjälls panncentral inom investeringsbudget 
2018. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Kroppefjälls panncentral har en oljepanna som är ombyggd till fliseldning. Pannan 
har under flera år krävt extra underhåll då den är utsliten. Fastighetsenhetens 
målsättning har varit att klara hålla den i drift så länge vi har kvar Kroppefjälls-
hemmet som verksamhet. Nu har pannan havererat och en bakbrand uppstod som i 
sin tur medförde att pannan gick läck. Det är så allvarligt att det inte går att 
svetsa, pannan är svetsad vid flera tillfällen tidigare. 

Förslaget är att byta från torr flis till pellets då vi har det på flera andra 
panncentraler, pelletsen medför högre driftsäkerhet som i sin tur medför mindre 
driftstörningar. Pellets kan förvaras och skruvas till pannan från befintlig flisficka, vi 
har en liknande lösning vid Åsebro Skola. Vi har möjlighet att leverera värme och 
varmvatten med vår oljepanna som är reserv, det är en dålig affär då 
oljeförbrukningen kostar mer än våra intäkter och att det är miljöovänligt. 
Investeringen kommer leda till minskade uppvärmningskostnader för 
Fjärrvärmekollektivet då tidigare panna har haft mycket driftstörningar. 

Finansiering av kapital- och driftskostnader sker via taxa. Projektet beräknas pågå 
från den 1 januari till den 31 mars 2019. 
 
Beslutsunderlag 

• Projektbeskrivning med kostnadskalkyl. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att  

1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta projektet Utbyte panna 
Kroppefjälls panncentral och lämna en slutredovisning när projektet är slutfört.  

2. finansiering sker genom en omfördelning från investering Tillfällig förskolelösning 
till investering Utbyte panna Kroppefjälls panncentral inom investeringsbudget 
2018. 

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 432 Dnr KS 2018/676.163 
  
Plan för psykiskt och socialt omhändertagande i Melleruds 
kommun (POSOM) 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att från den 2 april 2019 

1. upphäva plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och 
katastrofer samt organisation av POSOM-gruppen i Melleruds kommun. 

2. fastställa plan för POSOM i Melleruds kommun. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 10 maj 2017 fastställde kommunstyrelsen instruktion för krisberedskapsarbete 
i Melleruds kommun. I instruktioner ges nödvändiga uppdrag till nämnderna för att 
minska riskerna och sårbarheterna som identifierades i 2017 års risk- och 
sårbarhetsanalys.  

I uppdrag 20 i instruktionen anges att ”kommunstyrelseförvaltningen ska i 
samverkan med socialtjänsten under 2017 ta fram en ny plan för psykiskt och 
socialt omhändertagande. Planen bör tas fram i samverkan med kommunerna i 
Dalsland (HP).” 

Under framför allt 2018 har Dalslandskommunerna aktivt arbetat för att etablera 
samverkan mellan varandra och lära av varandras organisationer. Vid utvecklad 
operativ samverkan blir det tydligt vilka fördelar som en mer harmonierad syn  
på POSOM har.  

I enlighet med reglemente för krisberedskapsarbete i Melleruds kommun 
sammanbinder detta förslag arbetet med psykiskt och socialt omhändertagande vid 
olyckor och katastrofer med krisberedskapsarbetet. Denna anknytning betonas 
även i Överenskommelsen om kommunernas krisberedskap som tecknats mellan 
staten och Sveriges Kommuner och Landsting. 

Förslaget innebär att det praktiska POSOM arbetet bedrivs på liknande sätt som 
idag. En skillnad är att samordnaren föreslås vara en tjänsteperson. Förslaget är 
utarbetat av säkerhetssamordnaren och socialförvaltningen. Planen beaktar även 
värdefulla inspel från nuvarande POSOM-organisation och samverkande aktörer. 

Beslutsunderlag 

• Förslag till plan för POSOM i Melleruds kommun. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S):  

Kommunfullmäktige beslutar att från den 2 april 2019 

1. upphäva plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och 
katastrofer samt organisation av POSOM-gruppen i Melleruds kommun. 
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2. fastställa plan för POSOM i Melleruds kommun. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 433 Dnr KS 2018/591.163 
 
Utveckling av geografiskt områdesansvar 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att som kommunens svar översända upprättat förslag 
till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 

Sammanfattning av ärendet 

Tidigare i år genomförde Länsstyrelsen i Västra Götalands län en uppföljning av 
Melleruds kommuns krisberedskapsarbete. Länsstyrelsen var bland annat positiv till 
att se hur kommunen lyckats integrera arbetet med krisberedskap i ordinarie 
struktur och system. I Länsstyrelsens beslut efter besöket fick Melleruds kommun i 
uppgift att redovisa hur kommunen avser arbeta vidare med det geografiska 
områdesansvaret: 

För att ytterligare utveckla det geografiska områdesansvaret på lokal nivå önskar 
Länsstyrelsen en kompletterande redovisning av hur kommunen avser att utveckla 
samverkan inom Dalslands krishanteringsråd, med fokus på hur åtgärder under en 
samhällsstörning samordnas. Samt att kommunen redovisar hur de avser att arbeta 
vidare med samverkan lokalt i Melleruds kommun. Länsstyrelsen önskar 
redovisningen senast den 1 december 2018 (dnr 456-1387-2018). 

Redovisning ska ske senast den 1 december 2018. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens förslag till svar 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Kommunstyrelsen beslutar att som kommunens svar översända 
upprättat förslag till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 434 Dnr KS 2018/310.105 
 
Samhällsinformation via SMS-tjänst 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 

1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att införskaffa och implementera en 
lösning för SMS-utskick till kommunmedborgarna. Lösningen ska svara mot  
den behovsbild som beskrivs i utredningen. Under 2019 ska implementering  
för VA-verksamheten och central krisledning ske.  

2. innan idrifttagande av lösningen ska samhällsbyggnadschefen ta fram en 
beskrivning av hur, vem och när denna ska, bör eller kan användas. 
Säkerhetssamordnaren kan stödja förvaltningen avseende central krisledning. 

3. vid idrifttagandet ska kommunstyrelseförvaltningen stödja 
samhällsbyggnadschefen med en informationsinsats till kommunmedborgarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 18 april 2018 beslutade kommunfullmäktige bifalla en motion om att utreda 
möjligheten till massutskick av SMS och mail. Beslutet innebär att kommunen ska 
utreda möjligheterna att inrätta ett system för massutskick via sms och mail till 
kommunmedborgarna. 

Säkerhetssamordnaren gavs i uppdrag genomföra utredningen. 

Utredningen kommer till slutsatsen att 

• ett SMS-system för utskick till kommunmedborgarna kan fylla sin funktion inom 
Melleruds kommun. Systemet bör svara mot den identifierade behovsbilden. 

• samhällsbyggnadschefen bör ges i uppdrag att implementera och sköta 
systemet.  

• implementering bör ske inom VA-verksamheten och central krisledning under 
2019. 

• innan implementering av systemet ska samhällsbyggnadschefen ta fram en 
beskrivning av hur, vem och när detta ska, bör eller kan användas. I detta 
arbete bör säkerhetssamordnaren stödja förvaltningen för att säkerställa 
funktionaliteten för krisledningen. 

• kommunstyrelseförvaltningen ska stödja samhällsbyggnadschefen vid 
informationsinsatsen om systemet till kommunmedborgarna. 

Beslutsunderlag 

• Kommunfullmäktiges beslut den 8 april 2018, § 38. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse med utredning. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Kommunstyrelsen beslutar att 

1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att införskaffa och implementera en 
lösning för SMS-utskick till kommunmedborgarna. Lösningen ska svara mot  
den behovsbild som beskrivs i utredningen. Under 2019 ska implementering  
för VA-verksamheten och central krisledning ske.  
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2. innan idrifttagande av lösningen ska samhällsbyggnadschefen ta fram en 
beskrivning av hur, vem och när denna ska, bör eller kan användas. 
Säkerhetssamordnaren kan stödja förvaltningen avseende central krisledning. 

3. vid idrifttagandet ska kommunstyrelseförvaltningen stödja samhällsbyggnads-
chefen med en informationsinsats till kommunmedborgarna. 

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 435 Dnr KS 2018/686.828 
 
Utbyte av poängberäkningssystem i bowlinghallen 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. ge fastighetschefen i uppdrag att i samverkan med bowlingklubben byta ut  
dator och programvara för poängberäkning till ett värde av högst 85 tkr 
exklusive moms. 

2. finansiering sker inom anslag för Kommunstyrelsens oförutsedda och höjning  
av hyreskostnader för BK Håvås. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Poängberäkningssystemet i bowlinghallen är trasigt och behöver bytas ut. 

Bowlingklubbens ordförande har kontaktat kommunen och informerat om att 
poängberäkningssystemet i bowlinghallen är trasigt. Klubben har varit i kontakt 
med nuvarande leverantör som gjort bedömningen att programvaran är gammal 
och att det inte lönar sig att reparera. En prisindikation från nuvarande leverantör 
är 85 tkr exklusive moms. 

Melleruds kommun köpte systemet av Dals-Eds kommun 2008 i samband med att 
de bytte i sin bowlinghall (Dnr 2008.712.828). 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Kommunstyrelsen beslutar att  

1. ge fastighetschefen i uppdrag att i samverkan med bowlingklubben byta ut  
dator och programvara för poängberäkning till ett värde av högst 85 tkr 
exklusive moms. 

2. finansiering sker inom anslag för Kommunstyrelsens oförutsedda och höjning  
av hyreskostnader för BK Håvås. 

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 436 Dnr KS 2018/562.805 
 
Ansökan om bidrag till Kroppefjäll Trailrun 2018.   
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. avslå ansökan om 10 tkr till Kroppefjäll Trailrun 2018 ur kontot för 
föreningsbidrag.  

2. bevilja OK Kroppefjäll sponsorbidrag med 5 tkr per år för 2018-2020. 

3. finansiering sker inom näringslivsverksamhetens konto för sponsring. 
 
Sammanfattning av ärendet  

OK Kroppefjäll har den 2 oktober ansökt om 10 tkr från Melleruds kommun i 
samband med löpartävlingen Kroppefjäll Trailrun. Arrangören förväntar sig att  
antal deltagare kommer att öka och då kommer även kostnaderna att öka på 
genomförandet av tävlingen.  

För att Melleruds kommun ska bevilja ett föreningsbidrag, eller liknande bidrag, 
måste föreningen redogöra för den faktiska kostnaden. I vissa lägen kan Melleruds 
kommun bevilja ett föreningsbidrag där kostnaden ännu inte är utfärdat men då 
kräver kommunen att den kommande kostnaden är tydligt specificerad.   

Melleruds kommun kan inte bevilja bidrag som är grundade i ett antagande om 
ökat deltagande och därmed ett antagande om ökade kostnader.    

Utredningen finner att ansökan om bidrag till Kroppefjäll Trailrun 2018 bör avslås.   
  
Beslutsunderlag  

• Ansökan om bidrag till Kroppefjäll Trailrun 2018.   
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen avslår ansökan om bidrag till 
Kroppefjäll Trailrun 2018.   
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 437 Dnr KS 2018/652.808 
 
Intresseförfrågan - Kommunal fristad för kulturella utövare  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att Melleruds kommun avstår från att delta i gemensam 
finansiering av kommunal fristad för kulturella utövare i Dalsland. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Vänsterpartiet i Bengtsfors kommun lämnade 2016 in en motion till kommunfull-
mäktige om att inrätta en fristad för kulturella utövare efter att Västra Götalands-
regionen beslutat om att vara en fristadsregion. Göteborg, Uddevalla och Strömstad 
är exempel på kommuner som är fristadskommuner.  Västra Götalandsregionen har 
som mål att etablera tre nya fristäder per år och Conny Brännberg, ordförande i 
kulturnämnden har bjudit in alla Dalslandskommuner till en dialog om detta. 

Det finns en internationell organisation (ICORN) som förmedlar kontakter mellan de 
konstnärer som söker skydd och en fristad. En av de mer kända kulturutövarna 
som erhållit fristadsskydd är Svetlana Aleksivjevitj som fick Nobelpriset i litteratur 
2015. Att erbjuda en fristad innebär att finansiera bostad och uppehälle. 

Motionen har behandlats i Bengtsfors kommunfullmäktige som har beslutat att 
återremittera ärendet för ytterligare utredning. Bengtsfors kommun har ännu inte 
slutgiltigt tagit ställning till frågan om att bli fristadskommun utan avvaktar 
ställningstagande från övriga Dalslandskommuner innan frågan avgörs. 

Kommunfullmäktiges beslut 2017-03-06 lyder: Kommunfullmäktige beslutar att 
återremittera ärendet för utredning av möjligheten till finansiering tillsammans med 
Västra Götalandsregionen, Stenebyskolan och Dalslandskommunerna. 
 
Beslutsunderlag 

• Bengtsfors kommuns tjänsteskrivelse. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet beslutar att Melleruds kommun avstår från att 
delta i gemensam finansiering av kommunal fristad för kulturella utövare i Dalsland. 
 
Beslutsgång 

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

Bengtsfors kommun  
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§ 438  
 
Personalfrågor  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

HR-chefen informerar om aktuella personalfrågor: 

• Heltidsprojektet 
Projektledaren lämnar en aktuell rapport från arbetet med Heltidsprojektet  
med kartläggning av intresse, schemaläggning m.m. 

• Bemanningsenhet 
HR-chefen informerar om pågående utredningsarbete kring införande av 
bemanningsenhet. 

• Aktuella rekryteringar 
HR-chefen informerar om pågående rekrytering av sektorchef för IFO, 
medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-20 27
  
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 439 Dnr KS 2018/543.028 
 
Uppvaktning av arbetsdeltagare efter 25 år inom daglig 
verksamhet  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. uppdra åt socialnämnden att besluta om rutiner, former och ekonomiska ramar  
för ett återkommande evenemang för uppvaktning av arbetsdeltagare i daglig 
verksamhet där formerna för uppvaktningen med fördel skulle kunna planeras i 
samråd med de kommunala brukarråden, dvs. Kommunala funktionshinderrådet 
KFR samt FUB.  

2. om eventuell minnesgåva ska utges så bör den vara av ringa värde för att inte 
bli skattepliktig.  

 
Sammanfattning av ärendet 

För anställda som har arbetat i Melleruds kommun i 25 år så uppmärksammas 
detta genom att medarbetaren får en gåva som delas ut i samband med 
kommunfullmäktiges julbord i december varje år.  

Daniel Jensen (KD) väcker fråga om att kommunen även ska uppvakta arbets-
deltagare på daglig verksamhet så att de ska få ett tack och uppvaktas efter  
25 års deltagande på daglig verksamhet.  

Arbetsutskottet beslutade den 11 september 2018, § 320, att ge HR-chefen i 
uppdrag att utreda om arbetsdeltagare inom daglig verksamhet ska uppvaktas  
efter 25 års deltagande.  

Enligt Skatteverkets regler är en gåva till personer i dagligverksamhet skattepliktig. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2018-09-11, § 320. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S), Eva Pärsson (M) och Marianne Sand Wallin (S):  

Arbetsutskottet beslutar att  

1. uppdra åt socialnämnden att besluta om rutiner, former och ekonomiska ramar  
för ett återkommande evenemang för uppvaktning av arbetsdeltagare i daglig 
verksamhet där formerna för uppvaktningen med fördel skulle kunna planeras i 
samråd med de kommunala brukarråden, dvs. Kommunala funktionshinderrådet 
KFR samt FUB.  

2. om eventuell minnesgåva ska utges så bör den vara av ringa värde för att inte 
bli skattepliktig.  
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Beslutsgång 

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

Socialnämnden 
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§ 440 Dnr KS 2018/618.006 
 
Sammanträdesplan 2019 för kommunfullmäktige 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesplan 2019 enligt följande: 

Kommunfullmäktige 

Ons 30 januari  Ons 24 april Ons 25 september Ons 30 oktober 

Ons 27 februari Ons 29 maj  Ons 27 november 

Ons 27 mars Ons 26 juni  Ons 18 december 
 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt 5 kap 12 § kommunallagen bestämmer kommunfullmäktige när ordinarie 
sammanträde med fullmäktige ska hållas. Enligt 5 § i kommunfullmäktiges 
arbetsordning ska ordinarie sammanträde hållas enligt av fullmäktige godkänd 
sammanträdesplan. Av 25 § i kommunstyrelsens reglemente framgår att styrelsen 
bestämmer dag och tid för sina sammanträden. 

Kommunstyrelsen beslutade den 7 november 2018, § 225, att återremittera 
ärendet för att undersöka möjligheten att flytta kommunfullmäktiges samman-
träden från onsdagar till torsdagar för att underlätta för förtroendevalda som 
veckoarbetspendlar att delta i sammanträdena. 

 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Förslag till sammanträdesplan 2019.  
• Styr- och ledningssystem för Melleruds kommun.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-10-23, § 378. 
• Kommunstyrelsens beslut 2018-11-07, § 225. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Daniel Jensen (KD) och Eva Pärsson (S): Kommunfullmäktige fastställer samman-
trädesplan 2019 enligt föreliggande förslag med sammanträde på onsdagar. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 441 Dnr KS 2018/624.007 
 
Svar på revisionsrapporten Granskning av hanteringen av 
allmän handling  
 
Arbetsutskottets förslag till svar 

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna revisionsrapporten till kommunchefen 
för åtgärder i enlighet med revisorernas påpekanden. 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Melleruds kommun har PwC 
granskat hanteringen av allmänna handlingar i Melleruds kommun. 

Syftet med granskningen är att undersöka om kommunstyrelsen, socialnämnden 
och kultur- och utbildningsnämnden har säkerställt att hanteringen av allmänna 
handlingar sker på ett ändamålsenligt sätt. 

Utifrån granskningen är vår sammanfattade bedömning att nämnderna i stort säker 
ställt en ändamålsenlig hantering av allmänna handlingar. Granskningen visar 
samtidigt på några brister och utifrån våra erfarenheter i granskningen lämnar vi 
följande rekommendationer: 

• Kommunstyrelsen bör revidera handboken för hantering av allmänna handlingar, 
då den i dag hänvisar till PUL som ersatts med GDPR sedan 25 maj i år. 

• Granskade nämnder bör säkerställa en ändamålsenlig utformning av arkiv-
beskrivning, dokumenthanteringsplan samt arkivförteckning. Förutom en 
revidering bör även en systematisk uppföljning och kontroll implementeras, där 
kommunstyrelsen som arkivmyndighet har ett särskilt ansvar. 

• Granskade nämnder bör säkerställa att regler och riktlinjer för hantering av 
allmänna handlingar är etablerade och välkända bland medarbetarna. 

• Socialnämnden och kultur- och utbildningsnämnden bör säkerställa att alla 
förfrågningar om allmänna handlingar besvaras. Socialnämnden bör också 
säkerställa att besvärshänvisning alltid ges vid avslag av utlämnande av 
handling. 

• Kultur- och utbildningsnämnden bör uppdatera nämndens delegationsordning 
och inkludera delegation på avslag av utlämnande av allmän handling om inte 
nämnden själv fattar beslut i frågan. 

Kommunens revisorer behandlade revisionsrapporten vid sitt sammanträde den  
11 oktober 2018 och beslutade att skicka rapporten till kommunstyrelsen och 
nämnderna med begäran om svar över vidtagna åtgärder med anledning av 
granskningen senast den 31 december 2018. Rapporten skickas även för kännedom 
till kommunfullmäktige. 
 

  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-20 31
  
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Beslutsunderlag 

• Revisionsrapporten Granskning av hanteringen av allmän handling. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att överlämna revisions-
rapporten till kommunchefen för åtgärder i enlighet med revisorernas påpekanden. 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 442    
 
Företagsbesök  
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens arbetsutskott besöker Gröna Klustret Nuntorp för att informera 
sig om deras verksamheter och framtidsplaner. 
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