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§ 34 Dnr KS 2019/49.042  
 
Årsredovisning för koncernen Melleruds kommun 2018 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktiges revisorer.  

2. överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Melleruds kommuns resultat 2018, skillnaden mellan intäkter och kostnader, blev 
ett överskott på 5,7 Mnkr. Tillsammans med bolagen redovisas ett koncernresultat 
på 9,8 Mnkr. Kommunfullmäktiges uppdrag till styrelse och nämnder enligt 
fastställd budget var 0,7 Mnkr. 

I den sammanställda redovisningen ingår Melleruds Bostäder AB till 100 procent 
och Dalslands miljö- och energiförbund med 30 procent. 
 
Beslutsunderlag 

• Årsredovisning för koncernen Melleruds kommun 2018. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att  

1. överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktiges revisorer.  

2. överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 35    
 
Samhällsbyggnadsfrågor  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadschefen redogör för aktuella samhällsbyggnads- och planfrågor: 

• Genomgång av ekonomiskt läge 
Samhällsbyggnadschefen och enhetscheferna redovisar förvaltningens/ 
enheternas ekonomi efter januari månad. 

• Information om investeringsprojekt  
Samhällsbyggnadschefen och enhetscheferna informerar om aktuella  
pågående projekt. 

• Personalläget i förvaltningen 
Samhällsbyggnadschefen informerar om pågående rekrytering av administratör, 
och två medarbetare på park/gata.  

• Ej fläskkött, vegetarisk kost 
Enhetschef kost/service informerar om specialkosten ”ej fläskkött” som medför 
ökad arbetsbelastning och ökade kostnader. Kringliggande kommuner erbjuder 
inte denna form av specialkost. Förslag är att endast erbjuda vegetarisk kost 
från och med höstterminen 2019.  

• Försäljning av tomt, Staren 
Samhällsbyggnadschefen informerar om förfrågan om köp av mark i kvarteret 
Staren. Avsikten är att bygga en villa. 

• Försäljning av tomt, Sapphult 
Samhällsbyggnadschefen informerar om förfrågan om köp av mark. Förslag är 
att marken säljs med förbehåll att avstyckning sker när ny detaljplan vunnit laga 
kraft. Ytterligare frågan har inkommit om köp av mark i anslutning till fastighet 
vid norra rondellen. 

• Medborgardialog Ytterområden 
Inbjudan har inkommit till stormöte i Åsensbruk den 4 mars 2019 med 
uppföljning av tidigare möte 2018 och dialog om fortsatt utveckling m.m.  
Vilka som ska delta från kommunen diskuteras. 

• Justering/rättning av befintliga verksamhetsområden 
Enhetschefen VA redovisar pågående översyn av verksamhetsområden,  
förfrågningar om nya verksamhetsområden och förslag på lösningar. 

• Café Sunnanå 2019 
Enhetschefen för fastigheter informerar om verksamheten 2018 i Stenmagasinet. 
Intresseanmälan att driva caféet har inkommit. Vidare informeras om avtal med 
Sunnanå Hamnkrog. 
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• Ställplatser för husbilar, Sunnanå 
Enhetschefen för fastigheter informerar om förslag på att flytta ställplatser  
husbilar till gräsytan framför båtförvaringen. Nuvarande ställplats är inte  
laglig och lämplig. 

 
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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§ 36 Dnr KS 2019/66.052 
 
Projekt Ovidkommande vatten 2019, startbesked  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta 
projektet Ovidkommande vatten 2019 och lämna en slutredovisning när projektet 
är slutfört. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har fått åläggande från Länsstyrelsen att minska det ovidkommande 
vattnet till reningsverket i Sunnanå Projektet kommer att drivas i egen regi i 
samverkan mellan VA-enheten och Gatu-enheten. Konsulter kommer att anlitas  
för projektering och undersökningar. Vid markarbeten kommer underentreprenörer 
att hyras in. Delprojekt så som byte av VA-ledningar vid Syrenvägen kan komma 
att läggas ut på utförande entreprenad i form av generalentreprenad. Andra 
delprojekt kan läggas ut på utförande entreprenad under året  

Finansiering av kapital- & driftskostnader sker genom VA-taxan.  

Projektet beräknas pågå från den 1 januari till den 31 december 2019. 
 
Beslutsunderlag 

• Projektbeskrivning med kostnadskalkyl. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen 
i uppdrag att starta projektet Ovidkommande vatten 2019 och lämna en 
slutredovisning när projektet är slutfört. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschef VA 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen  
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§ 37 Dnr KS 2019/75.052 
 
Projekt Posthuset ombyggnad IFO, startbesked  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta 
projektet Posthuset ombyggnad IFO och lämna en slutredovisning när projektet  
är slutfört. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Socialförvaltningens individ- och familjeomsorgs (IFO) lokaler räcker idag inte till 
rumsmässigt för den personalstyrka som finns i nuläget och för de nyrekryteringar 
som komma ska. Men den främsta anledningen till behovet av utökning och 
ombyggnation är ur en säkerhetsaspekt. I dagsläget saknas det separata 
samtalsrum för klientbesök. Besöken sker nu inne på respektive handläggares  
rum. Detta uppfyller inte de krav på säkerhet som Arbetsmiljöverket ställer.  

Redan 2016 påtalade Arbetsmiljöverket dessa brister gällande IFO:s lokaler. Vid en 
inspektion 2017 ställdes nya krav från Arbetsmiljöverket gällande separata och 
säkra besöksrum, och vid en uppföljning våren 2018 gjorde de bedömningen att de 
åtgärder som var gjorda ej till fullo var tillräckliga. De ställde då nya krav, att 
Melleruds kommun innan den 10 december 2018 ska: 

Ni ska upprätta en tidsatt handlingsplan för hur ni avser att utforma era lokaler så 
att arbetstagarna kan ta emot klientbesök på ett säkert sätt. I handlingsplanen ska 
anges när åtgärderna ska vara genomförda och vem som ska se till att de 
genomförs. 

Kopplat till detta krav var även ett eventuellt beslut om vite om inte åtgärderna till 
fullo fullföljs.  

Strax efter sommaren togs beslut om att PostNords och Postens utlämningsservice 
ska minskas respektive flyttas. Dessa verksamheter finns inhysta i halva den 
byggnad där IFO har sina lokaler. Denna förändring för PostNords verksamheter 
öppnar en möjlighet att utöka och bygga om IFO:s lokaler så att de då bl. a. lever 
upp till de krav som Arbetsmiljöverket ställer på säkerheten kring klientbesök. 
Utökningen löser samtidigt den trångboddhet som IFO även brottas med.  

Finansiering av kapital- & driftskostnader sker genom justering av IFO:s hyra.  

Projektet beräknas pågå från den 1 februari till den 31 augusti 2019. 
 
Beslutsunderlag 

• Projektbeskrivning med kostnadskalkyl. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i 
uppdrag att starta projektet Posthuset ombyggnad IFO och lämna en 
slutredovisning när projektet är slutfört. 
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Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschef fastigheter 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen   
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§ 38 Dnr KS 2018/321.056 
 
Slutredovisning av projekt Inredning av sjöbod  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt Inredning av sjöbod och 
avslutar ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Arbetsutskottet beslutade den 22 maj 2019, § 212, att ge samhällsbyggnadschefen 
i uppdrag att starta projektet Inredning av sjöbod och lämna en slutredovisning när 
projektet är slutfört. 

Alla tre oinredda sjöbodar såldes under sommaren 2018 och därför har inte denna 
investering gjorts. Projektet avslutas och erhållna investeringsmedel har inte 
använts. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2018-05-22, § 212. 
• Slutredovisning. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt 
Inredning av sjöbod och avslutar ärendet. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschef fastigheter 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen  
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§ 39 Dnr KS 2016/523.711, KS 2017/351.011 
 
Slutredovisning av projekt Tillgänglighet Dalsland Center 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt Tillgänglighet Dalsland 
Center och avslutar ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Arbetsutskottet beslutade den 22 november 2016, § 430, att ge samhällsbyggnads-
chefen i uppdrag att starta projektet Tillgänglighet Dalsland Center och lämna en 
slutredovisning när projektet är slutfört. 

Dalslands Center har utrustats med teleslinga och ljudabsorbenter i Kalandersalen. 
Ljudmiljön har förbättrats avsevärt vid möten och uppträdanden. Det kan krävas 
lite justeringar/kompletteringar av ljudabsorbenter i framtiden för att få ett ännu 
bättre resultat. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2016-11-22, § 430. 
• Arbetsutskottets beslut 2017-08-15, § 285. 
• Slutredovisning. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt 
Tillgänglighet Dalsland Center och avslutar ärendet. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschef fastigheter 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 40 Dnr KS 2015/560.055 
 
Slutredovisning av projekt Försäkringskrav Åsebro och Åsens 
skola 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt Försäkringskrav Åsebro och 
Åsens skola och avslutar ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Arbetsutskottet beslutade den 17 november 2015, § 363, att ge samhällsbyggnads-
chefen i uppdrag att starta projektet Försäkringskrav Åsebro och Åsens skola och 
lämna en slutredovisning när projektet är slutfört. 

Arbetsutskottet beslutade den 5 december 2017, § 490, att godkänna en 
omfördelning från ofördelade investeringsmedel 2017 till projektet Försäkringskrav 
Åsebro och Åsens skola. 

Kommunens försäkringsbolag har krävt att brandlarmen på Åsebro och Åsens Skola 
ska uppgraderas och de nyinstallerade brandlarm på båda skolorna som är 
kopplade direkt till Norra Älvsborgs Räddningstjänst (NÄRF). De nyinstallerade 
brandlarmen följer dagens riktlinjer gällande antalet däckare i lokalerna och även 
ute under taken som knyter ihop skolan med gymnastiksalarna på båda skolorna. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2015-11-17, § 363. 
• Arbetsutskottets beslut 2017-12-05, § 490. 
• Slutredovisning. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt 
Försäkringskrav Åsebro och Åsens skola och avslutar ärendet. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschef fastigheter 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 41 Dnr KS 2018/215.214 
 
Samrådsremiss - förslag till ny detaljplan för kvarteret  
Ugglan i Mellerud 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen har inget att erinra mot samrådsförslag till ny detaljplan för 
kvarteret Ugglan i Mellerud under förutsättning att markförhållanden och 
bebyggelseförutsättningar klargörs i samband med detaljplanearbetet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 9 maj 2018, § 93, att ge byggnadsnämnden i 
uppdrag att upprätta en ny detaljplan för kvarteret Ugglan i Mellerud. 

Den gällande detaljplanen från 1970 är otidsenlig och medger endast bostadshus 
med exakt den placering som de rivna husen hade.  

Syftet med en ny detaljplan är att möjliggöra etappvis utbyggnad av bostäder av 
olika typer och därmed göra området attraktivt för exploatörer och boende med 
olika behov och önskemål, samt bereda möjlighet att bygga förskola/skola i detta 
centralt belägna kvarter.  

Samtidigt ska den tomtindelningsplan från 1967 som gäller för kvarteret Ugglan 
upphävas.  

Detaljplanen tas fram genom ett så kallat standardförfarande.  
 
Beslutsunderlag 

• Byggnadsnämndens beslut 2019-01-30, § 3. 
• Samrådshandlingar. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen har inget att erinra mot samrådsförslag 
till ny detaljplan för kvarteret Ugglan i Mellerud under förutsättning att mark-
förhållanden och bebyggelseförutsättningar klargörs i samband med detaljplane-
arbetet. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 42 Dnr KS 2019/71.003 
 
Regler för kommunal bygdepeng i Melleruds kommun 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet för vidare beredning utifrån förd 
diskussion. Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde 
den 12 mars 2019. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Bygdepengen är ett bidrag till aktörer på landsbygden som vill gå samman och 
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 Bygdepengen motsvarande 300 tkr per år  
för att tillgodose denna utveckling. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till regler för kommunal bygdepeng för Melleruds kommun. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet för 
vidare beredning utifrån förd diskussion. Redovisning av uppdraget ska ske vid 
arbetsutskottets sammanträde den 12 mars 2019. 
 
Beslutsgång 

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

Verksamhetsutvecklaren  
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§ 43 Dnr KS 2019/78.021 
 
Dialog om eventuellt prioriterade grupper löneöversyn 2019 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att de 2% som läggs ut på löneökningar utifrån prestation 
ytterligare tillförs 1 350 tkr (inkl. PO-pålägg) på årsbasis till satsningar på att öka 
grundskolelärarnas löner så att de ligger i nivå med omgivande kommuners 
lärarlöner även efter löneöversynen 2019 (motsvarar knapp 0,4%).  
 
Sammanfattning av ärendet 

För 2019 är det avsatt 2%+0,5%+0,5% i löneutrymme. De två procenten är tänkta 
att fördelas ut i organisationen till löneökningar utifrån prestation. 1% dvs. 3,5 
Mnkr ligger centralt.  

Den procent som ligger centralt kan användas till strukturella lönesatsningar 2019 
alternativt till andra satsningar såsom exempelvis friskvårdssatsning. Den procent 
som ligger centralt kan också användas till annat än löneökningar, t.ex. att 
förstärka sådant som eventuellt är underbudgeterat. Personalutskottet har att fatta 
beslut härom utifrån förslag till strukturell satsning som presenteras på mötet.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att de 2% som läggs ut på 
löneökningar utifrån prestation ytterligare tillförs 1 350 tkr (inkl. PO-pålägg) på 
årsbasis till satsningar på att öka grundskolelärarnas löner så att de ligger i nivå 
med omgivande kommuners lärarlöner även efter löneöversynen 2019 (motsvarar 
knapp 0,4%).  
 
Beslutsgång 

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

HR-chefen 
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§ 44    
 
Personalfrågor  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

HR-chefen informerar om aktuella personalfrågor: 

• Möte om arbetsmiljödelegation 
HR-chefen informerar om inplanerat informationsmöte den 28 februari angående 
arbetsmiljöfrågor m.m. för nämndsordföranden m.fl. 

• Sparbeting inom skolan 
Neddragningar inom kultur- och utbildningsförvaltningens verksamhet.  

• Samverkan 
HR-chefen informerar om ett kommande möte om olika samverkansformer. 

• Rekryteringar 
Kommunchefen och HR-chefen informerar kort om pågående rekryteringar. 

 
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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§ 45 Dnr KS 2019/79.861 
 
Kanalyran 2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anslå 100 tkr till Kanalyran 2019. 
 
Sammanfattning av ärendet 

I samband med Kanalyran 2018 firades evenemangets 50 års-jubileum och 
uppmärksammades genom en extra satsning.  

Årets Kanalyran är planerad till 5-7 juli 2019 där fredagens och lördagens 
aktiviteter kommer att äga rum i centrala Mellerud och söndagens i Håverud.  

Totalt budget för Kanalyran 2019 beräknas till 445 tkr varav kommunen då bidrar 
med 100 tkr och resten måste då täckas genom intäkter och sponsring. 

Med den mindre Kanalyran anses att ingen entréavgift ska tas ut. Det minskar 
personalbehovet och förenklar inramningen av serveringsområdet på kvällen.  
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att anslå 100 tkr till  
Kanalyran 2019. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 46 
 
Information om MellerudsNavet 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottets godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Melleruds kommun samarbetar med näringslivet för att på bästa sätt kunna  
erbjuda företag och företagare stöd och service. Som ett led i detta har  
kommunen, tillsammans med representanter för näringslivet, startat 
MellerudsNavet som arbetar aktivt för att förnya, utveckla och bredda  
näringslivet i Melleruds kommun. 

Näringslivsansvarig lämnar en aktuell rapport om MellerudsNavet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 47 Dnr KS 2018/614.060 
 
Internkontrollplan 2019 för kommunstyrelsens verksamhet 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar fastställa Intern kontrollplan för 2019 för 
kommunstyrelsens verksamhet. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 8 §, reglemente för intern kontroll (KF § 140, 2017-11-22) ska nämnden 
varje år anta en särskild planering för uppföljning av den interna kontrollen. 

Förvaltningen och presidiet har arbetat enligt gällande styrdokument för att ta fram 
underlag till förslag för intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2019. 

Under året ska styrelsen följa upp förvaltningens arbete med den interna 
kontrollplanen enligt §§ 7 och 9. 

Styrelsen har också det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god 
intern kontroll enligt § 2 i reglementet. I detta ligger bland annat att styrelsen ska 
utvärdera kommunens system för intern kontroll samt att informera sig om hur den 
interna kontrollen fungerar i de kommunala företagen och kommunalförbunden 
enligt 11 §. 

Hur arbetet bedrivits och hur prioritering skett framgår närmare av föreliggande 
tjänsteskrivelse. 

Beslutsunderlag 
• Reglemente för intern kontroll, 2017-11-22, KF § 140 
• Strategi för praktiskt arbete med intern kontroll i Melleruds kommun,  

2017-11-22, KF § 140 
• Förslag till intern kontrollplan för Kommunstyrelsen - samhällsbyggnds-

förvaltningen (arbetsmaterial).  
• Förslag till intern kontrollplan för Kommunstyrelsen - kommunstyrelse-

förvaltningen (arbetsmaterial).  
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar fastställa Intern kontrollplan 
för 2019 för kommunstyrelsens verksamhet. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 48  Dnr KS 2019/56.845 
 
Vita Sandars Camping - godkännande av investering i utegym 
och shuffleboardbana 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. Melleruds kommun godkänner en investering avseende utegym och 
shuffleboardbana till ett belopp av 250 tkr (250 000 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 6 februari 2019 ansökt om att kommunen 
godkänner en investering avseende utegym och shuffleboardbana.  

Investeringskostnaden beräknas uppgå till 250 tkr. Begärd avskrivningstid  
är 20 år. 
 
Beslutsunderlag 

• Skrivelse från Vita Sandars Camping AB.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att  

1. Melleruds kommun godkänner en investering avseende utegym och 
shuffleboardbana till ett belopp av 250 tkr (250 000 kronor). 

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

3. avskrivningstiden ska vara 10 år. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 49  Dnr KS 2019/55.845  
 
Vita Sandars Camping - godkännande av investering i utbyte 
av tömningsbrunn och inköp av latrinmaskin 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. Melleruds kommun godkänner en investering avseende utbyte av tömningsbrunn 
och inköp av latrinmaskin till ett belopp av 400 tkr (400 000 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 6 februari 2019 ansökt om att kommunen 
godkänner en investering avseende utbyte av tömningsbrunn och inköp av 
latrinmaskin.  

Investeringskostnaden beräknas uppgå till 400 tkr. Begärd avskrivningstid  
är 20 år. 
 
Beslutsunderlag 

• Skrivelse från Vita Sandars Camping AB.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att  

1. Melleruds kommun godkänner en investering avseende utbyte av tömningsbrunn 
och inköp av latrinmaskin till ett belopp av 400 tkr (400 000 kronor). 

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

3. avskrivningstiden ska vara 10 år. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 50  Dnr KS 2017/303.212 
 
Översiktsplan för Melleruds kommun, äskande om ytterligare 
medel 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. avsätta ytterligare 300 tkr till framtagande av ny översiktsplan för  
Melleruds kommun.  

2. finansiering sker inom kommunstyrelsens avsatta medel. 
 
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. 

Kommunstyrelsen beslutade den 5 april 2017, § 65, att avsätta 500 tkr till 
framtagande av ny översiktsplan för Melleruds kommun och till framtagande av 
förslag till Framtidens Köpmantorg för utställande för allmänheten. 

Kostnader för översiktsplanen har varit till dags datum: 

Förfortroende valdas arvoden 145 011 kronor vilket inte fanns var inte med 
beräknat i budgeten.  

Konsultarvoden uppgår till 1 302 044 kronor här ingår bland annat projektledning, 
MKB (miljö och konsekvensbeskrivning) samt digital plattform. Den digital 
plattformen har blivit mycket dyrare än planerat. Inga kostnader finns stället för 
trycktmaterial (här måste material för samråd, utställning och antagande räknas in 
samt kostnader för utskick).  

Kostnad för timanställda 194 334 kronor. En studentmedarbetare från Högskolan 
Väst och en sommarvikarie har arbetat med översiktsplanen. 

Övriga kostnader: 28 491 kronor här finns bland annat lokalhyra för lokalen som 
användes under samrådstiden 

Kostnaden för översiktsplanen är idag 1 629 025 kronor 

Då vi inte har någon planarkitekt eller plan- och bygglovschef i kommunen är 
projektledarskapet för planen via konsult. Tjänsten har varit vakant sedan flera år 
tillbaka.  

För att får kontinuitet i överskiktsplanarbetet behöver vi konsultstöd under 2019 för 
samrådsredogörelse, utställning och att ta fram slutgiltiga handlingar för antagande 
av översiktsplan.  

Beräknad kostnad cirka 300 tkr 
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Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C):  

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. avsätta ytterligare 300 tkr till framtagande av ny översiktsplan för  
Melleruds kommun.  

2. finansiering sker inom kommunstyrelsens avsatta medel. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 51  
   
Aktuella frågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) 
Ordföranden informerar från Regionala utvecklingsnämndens möte om DVVJ 
och samtal med stiftelsens VD om det ekonomiska läget.  

• Centrums framtid 
Ordföranden kommer att kalla centrumhandelns företrädare och fastighetsägare 
i centrum till möten för att diskutera hur centrum kan utvecklas. 

 
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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§ 52 Dnr KS 2019/111.040 
 
Utveckling av kommunens finansiella mål, utredningsuppdrag 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar 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. 

 
Sammanfattning av ärendet  

I samband med årets presidiedialog diskuterades behovet av att utveckla 
kommunens finansiella mål.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar 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. 

 
Beslutsgång 

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

Ekonomichefen 
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§ 53 Dnr KS 2019/112.003 
 
Revidering av styr- och ledningssystemet för Melleruds 
kommun 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge ekonomichefen i uppdrag att ta fram förslag till förändring av 
uppföljningsmodellen. 

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

 
Sammanfattning av ärendet  

I samband med årets presidiedialog diskuterades förändringar i uppföljnings-
modellen. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge ekonomichefen i uppdrag att ta fram förslag till förändring av 
uppföljningsmodellen. 

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

 
Beslutsgång 

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

Ekonomichefen   
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§ 54 
 
Rapporter 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens ledamöter rapporterar från sammanträden m.m: 
 
• Turismträff med företagare 25/2 

• Dalslands fotbollsförbund 21/2 
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