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§ 1  
 
Presentation av ny kommunchef 
 
Sammanfattning av ärendet 

Den nya kommunchefen Sophia Vikström presenterar sig själv och sin bakgrund  
som bland annat samhällsbyggnadschef i Vänersborg och produktionschef  
vid pappersbruket i Åsensbruk m.m.  

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 2 Dnr KS 2017/742.003 
 
Reglemente för kommunens aktivitetsansvar för ungdomar 
(KAA) 2018-2022 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa reglemente för kommunens 
aktivitetsansvar för ungdomar (KAA) 2018-2022 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Melleruds kommun har tagit fram riktlinjer för kommunens verksamheter i enlighet 
med 29 kap. 9 § Skollagen (2010:800) för att säkerställa efterlevnaden av det 
kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar (KAA). Riktlinjerna syftar till att 
säkerställa att Melleruds kommun har en tydlig organisation för KAA.  

Alla ungdomar som omfattas av KAA kontaktas och erbjuds stöd för att återuppta 
eller påbörja gymnasieutbildning eller annan yrkesinriktad utbildning genom ett 
samarbete mellan kommunens olika verksamheter och andra aktörer.  

Kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 20 december 2017, § 95, att 
godkänna förslag till nytt reglemente för kommunens aktivitetsansvar för ungdomar 
(KAA) 2018-2022 och överlämna förslaget till kommunfullmäktige för beslut.  
 
Beslutsunderlag  

• Förslag på nytt reglemente för kommunens aktivitetsansvar för ungdomar  
(KAA) 2018-2022. 

• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2017-12-20, § 95.   
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt 
följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa reglemente för kommunens 
aktivitetsansvar för ungdomar (KAA) 2018-2022 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 3 Dnr KS 2017/522.007 
 
Revisionsrapporten Granskning av det kommunala 
aktivitetsansvaret 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Melleruds kommun har PwC 
granskat det kommunala aktivitetsansvaret i Melleruds kommun. 

Syftet med granskningen är att undersöka om kultur- och utbildningsnämnden har 
en ändamålsenlig verksamhet för det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar 
16-19 år som säkerställer att skollagens krav uppfylls. 

Utifrån våra erfarenheter i granskningen är vår sammanfattade bedömning och vårt 
svar på revisionsfrågan att kultur- och utbildningsnämnden delvis har en 
ändamålsenlig verksamhet avseende aktivitetsansvaret för ungdomar 16-19 år som 
säkerställer att skollagens krav uppfylls. 

Utifrån erfarenheterna i granskningen lämnas följande rekommendationer 

• Ansvaret för aktivitetsansvaret i kommunen måste tydliggöras och lämpligen 
skrivas in i kultur- och utbildningsnämndens reglemente. Nämnden bör tillse att 
lämplig information om aktivitetsansvaret kommuniceras på kommunens 
hemsida. 

• Nämnden behöver förtydliga styrningen inom aktivitetsansvaret och genomföra 
en analys av verksamheten för att identifiera behov som grund till en 
handlingsplan inkluderat eventuell resurstillsättning. Roller och ansvar mellan 
kultur- och utbildningsförvaltningen och arbetsmarknadsenheten behöver 
förtydligas. Regelbunden uppföljning av aktivitetsansvaret över tid behöver 
införas. Utvärderingen behöver grundas i funktionella mått för att bedöma utfall 
och utveckling över tid. 

• Samverkan med individ- och familjeomsorgen bedömer vi är ett identifierat 
utvecklingsområde och bör vara en kompletterande källa till att kunna tillgodose 
de behov vi ser avseende stöd till de ungdomar som har ett påtagligt vård- och 
stödbehov. Vi bedömer även att samverkan med externa gymnasier behöver 
stärkas, för att så tidigt som möjligt identifiera elever som riskerar hamna inom 
kommunens aktivitetsansvar. Det är positivt att det skapas en intern 
samverkansgrupp kring ungdomar. Kultur- och utbildningsnämnden bör som 
helhet tillse att rutiner avseende samverkan kring aktivitetsansvaret tydliggörs 
och lämpligen dokumenteras. 

• Nämnden bör utreda i fall en investering i ett mer anpassat system för 
aktivitetsansvaret kan vara av värde för verksamheten. 

Revisorerna behandlade revisionsrapporten vid sitt sammanträde den 24 augusti 
2017 och beslutade att skicka rapporten till kultur- och utbildningsnämnden med 
begäran om svar över vidtagna åtgärder med anledning av granskningen senast 
den 30 oktober 2017.  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 20 december 2017, § 94, att 
godkänna förvaltningens förslag till svar till kommunens revisorer på 
revisionsrapporten. 

 
Beslutsunderlag 

• Missiv 
• Revisionsrapporten Granskning av det kommunala aktivitetsansvaret. 
• Lokala föreskrifter – metodbeskrivning för KAA. 
• Svar till kommunrevisionen 
• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2017-12-20, § 94 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt 
följande: 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
   
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 4    
 
Integrations- och arbetsmarknadsfrågor 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Administrative chefen och personal från arbetsförmedlingen informerar om  
aktuella integrations- och arbetsmarknadsfrågor: 

• SFI  
Kultur- och utbildningschefen informerar om att kommunen kommer att  
anordna SFI-undervisning på kvällstid för att lösa behovet av barnomsorg. 

• Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA) 
Marie Johansson och Mahmoud Alsayes, Arbetsförmedlingen, informerar om 
regeringens uppdrag och hur arbetsförmedling och kommun arbetar med Ung i 
Fokus m.m. 

• Vad har gjorts sedan 170101 
Marie Johansson och Mahmoud Alsayes, Arbetsförmedlingen, redovisar alla 
aktiviteter m.m. som genomförts. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 5 Dnr KS 2017/704.041 
 
Nämndmål för Melleruds kommun 2018 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att anta målen för nämndplaner för 
kommunstyrelsens, byggnadsnämnden, kultur- och utbildningsnämnden  
och socialnämndens verksamheter för 2018 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Framtagande av mål för kommunens nämnder är ett led i utvecklingen av 
kommunens styrmodell som bl.a. syftar till att förtydliga det politiska uppdraget 
och dess styrning av förvaltningen. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till mål för budget 2018 för kommunstyrelseförvaltningen och 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 

• Byggnadsnämndens beslut 2017-11-22, § 237 med förslag till mål för  
budget 2018. 

• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2017-02-27, § 14, med förslag  
till mål för budget 2018. 

• Socialnämndens beslut 2017-11-28, § 149 med förslag till mål för  
budget 2018.  

• Arbetsutskottets beslut 2017-12-19, § 522. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt 
följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta målen för nämndplaner för 
kommunstyrelsens, byggnadsnämnden, kultur- och utbildningsnämnden  
och socialnämndens verksamheter för 2018 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 6 Dnr KS 2015/355.003 
   
Styr- och ledningssystem för Melleruds kommun 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa styr- och ledningssystem för Melleruds 
kommun enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Styr- och ledningsprinciperna reglerar ansvarsfördelningen i Melleruds kommun. 

Allt arbete ska präglas av en helhetssyn, där kommunens bästa och koncernnyttan 
beaktas vid alla beslut som fattas. 

Styrdokument ska garantera att målen för verksamheten följs. För några år sedan 
började förvaltningen se över styrdokumenten. Det framträdde då en bild av att det 
var många dokument och otillräcklig uppföljning. Det påbörjades då ett arbete för 
att se över dokumenten. 

Det visade sig svårt att strukturera styrdokumenten utan att först ha skapat en 
styrmodell. Ett behov har framträtt av två styrsystem. Det ena för målstyrning, där 
visioner genererar måldokument. Det andra kvalitetsstyrning, där verksamheterna 
ska redovisa kvalitetsmål. 

Politiska mål behöver föregå budgetprocessen. Intern kontroll är en mekanism för 
kontinuerlig rapportering till politiken av vad som har gjorts, vad som inte gjorts 
och vad konsekvenserna blir. 

Kommunstyrelsen beslutade den 6 december 2017, § 228, att  

1. remittera förslag till Styr- och ledningssystem för Melleruds kommun till 
byggnadsnämnden, kultur- och utbildningsnämnden och socialnämnden för 
synpunkter.  

2. remissvaren ska ha kommit in till kommunkansliet senast den 31 december 
2017. 

 

Beslutsunderlag 

• Förslag till Styr-och ledningssystem för Melleruds kommun. 
• Kommunstyrelsens beslut 2017-12-06, § 228. 
• Byggnadsnämndens beslut 2017-12-20, § 257. 
• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2017-12-20, § 88. 
• Socialnämndens beslut 2017-12-20, § 169, med tjänsteskrivelse. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt 
följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa styr- och ledningssystem för Melleruds 
kommun enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 7 Dnr KS 2016/490.845 
 
Vita Sandars Camping - slutredovisning av investering i  
ny barnpool  
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av genomförd investering i ny 
barnpool till ett belopp av 891 738 kronor exklusive moms. 
 
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 ansökte den 10 oktober 2016 om kommunens 
godkännande av en investering avseende en ny barnpool. Investerings-kostnaden 
beräknades uppgå till 1 Mnkr. Begärd avskrivningstid var 20 år. 

Kommunstyrelsen beslutade den 9 november 2016, § 204, att godkänna en 
investering avseende en ny barnpool till ett belopp av 1 Mnkr (en miljon kronor) 
och gav kommunchefen i uppdrag att teckna avtal utifrån redovisad slutredovisning  
av investeringen. Avskrivningstiden beslutades vara 15 år. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens beslut 2016-11-09, § 204. 
• Slutredovisning. 
Arbetsutskottets beslut 2017-12-19, § 499. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt 
följande: 

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av genomförd investering i ny 
barnpool till ett belopp av 891 738 kronor exklusive moms. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 

Beslutet skickas till 

Vita Sandars Camping AB 
Kommunchefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 8 Dnr KS 2017/702.046 
 
Sven-Eric och Ingegerd Nilssons minnesfond  
– rutin för utdelning 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bifalla rutin för utdelning från stiftelsen Sven-Eric 
och Ingegerd Nilssons från Mellerud Minnesfond enligt följande: 

1. Kommunstyrelsen delar år 2018 ut föregående års avkastning (efter avdrag av 
stiftelsens kostnader) samt 3% av föregående års innestående kapital till Lions 
Club Mellerud att använda till stiftelsens ändamål. 

2. Kommunstyrelsen delar från och med 2019, årligen ut föregående års avkastning 
(efter avdrag av stiftelsens kostnader) till Lions Club Mellerud att använda till 
stiftelsens ändamål. 

3. Om det utdelade kapitalet inte skulle räcka till planerade insatser enligt 
stiftelsens ändamål får Lions Club Mellerud även söka upp till 3% av föregående 
års innestående kapital. Ansökan sker till kommunstyrelsen. 

4. Lions Club Mellerud ska löpande och noggrant dokumentera hur mycket som 
erhållits från stiftelsen och hur mycket som brukats samt till vad. 

5. Lions Club Mellerud ska årligen redovisa för kommunstyrelsen de intäkter, 
kostnader och utbetalningar man haft avseende det kapital som kommit från 
stiftelsen. I redovisningen är det lämpligt att visa ingående behållning, mottagen 
utdelning, förbrukade medel samt en utgående behållning. Underlag (kvitton, 
fakturor, kontoöverföringar etc.) ska framställas för de medel som förbrukats. 
Första redovisningen sker lämpligtvis under våren 2019. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Syftet med denna tjänsteskrivelse är att fastställa en rutin för hur medel ska delas 
ut från stiftelsen Sven-Eric och Ingegerd Nilssons från Mellerud Minnesfond. 
Undertecknad har eftersökt ett lämpligt sätt att årligen göra utdelningar som 
uppfyller stiftelsens ändamål och donatorernas vilja samtidigt som det inte skapar 
allt för mycket administration för kommunstyrelsen.  

Efter samtal och möten med både testamentsexekutor och Lions Club Mellerud så 
har samtliga gemensamt kommit fram till ett förslag på rutiner. 

 
Beslutsunderlag 

• Kopia av testamente 
• E-postkonversation mellan kommunen och representant från Lions Club 

Mellerud.  
• Arbetsutskottets beslut 2017-12-19, § 521. 

 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt 
följande: 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att bifalla rutin för utdelning 
från stiftelsen Sven-Eric och Ingegerd Nilssons från Mellerud Minnesfond enligt 
föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 

Beslutet skickas till 

Lions Club Mellerud 
Controller 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 9 Dnr KS 2017/707.310 
 
Svar på remiss angående förslag till föreskrifter om 
bärighetsklasser i Västra Götalands län  
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avge följande yttrande över förslag till föreskrifter 
om bärighetsklasser i Västra Götalands län angående ändring från BK1 till BK2 på 
ett antal vägar i Melleruds kommun: 

Längs väg 2137 mellan E45 Bergarud och väg 2135 Södra Myckeläng finns idag två 
stycken större anläggningar som är beroende av tyngre transporter. Dessa är 
Bergungen AB samt Västergårdens Lantbruk. För att inte försämra deras situation 
angående transporter så vill kommunen att denna väg behåller BK1. För att skydda 
bron så kan man klassa denna till BK2 och då möjliggöra åtkomst till båda 
anläggningarna utan att passera bron. Även Trafikverket har en större anläggning 
med omformarstation för järnvägen vid Skälebol, som troligen är beroende av 
tyngre transporter. 

För väg 2137, 2159, 2170, 2223 samt 2223.01 så har kommunen inget att erinra 
mot förslaget.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Trafikverket har den 8 december 2017 översänt en remiss gällande förslag till nya 
föreskrifter för Västra Götalands län samt upphävande av Trafikverkets föreskrifter 
(TRVTFS 2014:22) om bärighetsklasser i Västra Götalands län. Remissen omfattar 
konsekvensutredning samt förslag tillföreskrifter. 

Kommunens eventuella synpunkter ska ha kommit in till Trafikverket senast den  
26 januari 2018.  
 
Beslutsunderlag 

• Trafikverkets föreskrifter om bärighetsklasser i Västra Götalands län 
• Konsekvensutredning till förslag om bärighetsföreskrifter för Västra Götalands 

lön enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt 
följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att avge följande yttrande över förslag till föreskrifter 
om bärighetsklasser i Västra Götalands län angående ändring från BK1 till BK2 på 
ett antal vägar i Melleruds kommun: 

Längs väg 2137 mellan E45 Bergarud och väg 2135 Södra Myckeläng finns idag två 
stycken större anläggningar som är beroende av tyngre transporter. Dessa är 
Bergungen AB samt Västergårdens Lantbruk. För att inte försämra deras situation 
angående transporter så vill kommunen att denna väg behåller BK1. För att skydda 
bron så kan man klassa denna till BK2 och då möjliggöra åtkomst till båda 
anläggningarna utan att passera bron. Även Trafikverket har en större anläggning 
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med omformarstation för järnvägen vid Skälebol, som troligen är beroende av 
tyngre transporter. 

För väg 2137, 2159, 2170, 2223 samt 2223.01 så har kommunen inget att erinra 
mot förslaget.  
 
Beslutsgång 

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

Trafikverket 
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§ 10 Dnr KS 2017/698.057  
 
Lokalbehov inom förskolans verksamhet – upphandling  
av leasing av en modul till Lunden 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge fastighetschefen i uppdrag att, i samråd  
med kultur- och utbildningschefen, upphandla leasing av en modul för två 
förskoleavdelningar med placering på Lunden. 
 
Sammanfattning av ärendet 

I Melleruds kommun finns hela tiden ett ökat behov av barnomsorg och kön till  
en barnomsorgsplats är idag lång. Kultur- och utbildningsnämnden har gett 
förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på hur fler platser i förskolan ska  
kunna skapas. 

Kultur- och utbildningsnämndens ordförande lämnade, tillsammans med 
förvaltningschef och samhällsbyggnadschef, en aktuell rapport vid arbetsutskottets 
sammanträde den 5 december 2017 om att: 

• För närvarande står 98 barn i kö till förskoleplats. Garantitiden har gått ut för  
31 barn. De som behöver plats på grund av arbete/studier premieras. 

• Leveranstiden för moduler är för närvarande två månader mot tidigare sex 
månader. Prisnivån för leasing är samma som tidigare. 

• Enbart Lunden är aktuellt för placering för närvarande. Bygglov krävs. 

• Eventuellt kan HVB-hem för ensamkommande bli aktuellt som förskoleenhet  
om de boende där i stället kan flyttas till en större lägenhet. Även korttids-
boendet på Kyrkogatan kan byggas om till förskola. Bygglov krävs för båda. 

• Om det stora behovet av förskoleplatser kvarstår längre fram bör en utbyggnad 
av Lunden bli aktuellt. 

 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2017-12-05, § 486. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt 
följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att ge fastighetschefen i uppdrag att, i samråd  
med kultur- och utbildningschefen, upphandla leasing av en modul för två 
förskoleavdelningar med placering på Lunden. 
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Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Fastighetschefen 
Kultur- och utbildningschefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 11 Dnr KS 2016/427.252    
 
Slutredovisning av projekt Köp av Ängenäs 2:5 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner slutredovisningen av projekt Köp av Ängenäs 2:5 
och avslutar ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Del av fastigheten Mellerud Ängenäs 2:5 har tidigare tillhört Mellerud  
Ängenäs 2:21. Marken är viktigt utifrån ett framtida exploateringsområde för 
framtida bostadsområde.  

Köpeskillingen uppgick till 150 tkr efter en värdering av Areal. 

Kommunstyrelsen beslutade den 14 september 2016, § 147, att ge kommun-
chefen i uppdrag att köpa del av fastigheten Mellerud Ängenäs 2:5 för en 
köpeskilling 150 tkr. Lagfartskostnad och stämpelskatt tillkommer.  
Finansiering av köpet skedde inom 2016 års investeringsbudget.  
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens beslut 2016-09-14, § 147. 
• Slutredovisning.  
• Arbetsutskottets beslut 2017-12-19, § 512. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt 
följande: 

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisningen av projekt Köp av Ängenäs 2:5 
och avslutar ärendet. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadschefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 12 Dnr KS 2017/734.875 
 
Ansökan om ekonomiskt stöd till driften av Kanalmuseet 
under 2018  
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun 

1. beviljar Skålleruds Hembygdsförening 60 tkr i ekonomiskt stöd till driften  
av Kanalmuséet och Skans 453 i Håverud för 2018. Finansiering sker inom 
kommunstyrelsens avsatta medel. 

2. anmodar Skålleruds Hembygdsförening att lämna in årsredovisning för 2017  
och en redovisning av Skans 453 i Håverud verksamhet till kommunen. 

3. anmodar Skålleruds Hembygdsförening att inkomma med en särskild ansökan 
om ekonomiskt stöd till aktiviteter under muséet 50-årsjubileum och kanalens 
150-årsjubileum där kostnaderna specificeras. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Skålleruds Hembygdsförening har den 18 december 2017 ansökt om ett 
ekonomiskt stöd på 150 tkr till driften av Kanalmuséet i Håverud under 2018.  
 
Beslutsunderlag 

• Skålleruds Hembygdsförenings ansökan. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt 
följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun 

4. beviljar Skålleruds Hembygdsförening 60 tkr i ekonomiskt stöd till driften  
av Kanalmuséet och Skans 453 i Håverud för 2018. Finansiering sker inom 
kommunstyrelsens avsatta medel. 

5. anmodar Skålleruds Hembygdsförening att lämna in årsredovisning för 2017  
och en redovisning av Skans 453 i Håverud verksamhet till kommunen. 

6. anmodar Skålleruds Hembygdsförening att inkomma med en särskild ansökan 
om ekonomiskt stöd till aktiviteter under muséet 50-årsjubileum och kanalens 
150-årsjubileum där kostnaderna specificeras. 

 
Beslutsgång 

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

Skålleruds Hembygdsförening 
Kommunchefen 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 13 Dnr KS 2017/542.003 
 
Tobakspolicy för anställda och inhyrda inom förvaltningar och 
bolag samt förtroendevalda inom politiska organ i Melleruds 
kommun 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. anta tobakspolicyn för anställda och inhyrda inom förvaltningar och bolag  
samt förtroendevalda inom politiska organ, daterad 2017-12-07   

2. upphäva policy om rökning för anställda i förvaltningar och bolag och 
förtroendevalda i politiska organ, daterad 2006-04-19. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att under rubriken Arbetsgivarens stöd göra följande 
ändring av meningen Erbjudandet gäller alla tillsvidareanställda i Melleruds 
kommun till Erbjudandet gäller anställda i Melleruds kommun.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Sveriges kommuner och landsting har ställt sig bakom regeringens mål om att 
mindre än 5 procent av befolkningen ska röka år 2025.  

Kommunens förbud mot rökning på arbetstid har gällt sedan 2006. I och med  
att användande av e-cigaretter har ökat finns ett behov av att uppdatera och 
komplettera kommunens rökpolicy för att tydliggöra vad som gäller även för dessa. 

Arbetsutskottet beslutade den 26 september 2017, § 365, att ge t.f. HR-chefen  
i uppdrag att ta fram ett förslag till ny rökpolicy för Mellerudss kommun.  

Nuvarande Tobakspolicy antagen av kommunfullmäktige enligt § 40 daterad  
2006-06-19, beskriver fakta om nikotinets skadeverkningar samt hänvisar till lagar 
och hemsidor som var aktuella 2006.  

För att renodla våra styrdokument och skapa en aktuell policy bör nuvarande policy 
upphävas och ersättas med en uppdaterad tobakspolicy som inkluderar olika former 
av tobaksbruk. 

Beslutet att sluta röka och snusa är ett personligt beslut som ingen arbetsgivare 
kan kräva. Melleruds kommun som arbetsgivare kan däremot möjliggöra och 
underlätta för ett rök- och snusfritt liv. 

Melleruds kommun vill uppfattas som en hälsofrämjande kommun med friska och 
hälsosamma arbetsplatser. Vi vill erbjuda en tobak och rökfri miljö och därmed 
bättre förutsättningar för en god hälsa, både för brukare och anställda men också 
gentemot medborgare som besöker våra verksamheter. 
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Beslutsunderlag 

• Nuvarande rökpolicy för Melleruds kommun.  
• Arbetsutskottets beslut 2017-09-26, § 365. 
• Förslag till Tobakspolicy för anställda och inhyrda inom förvaltningar och bolag 

samt förtroendevalda inom politiska organ. 
• Arbetsutskottets beslut 2017-12-19, § 517. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt 
följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. anta tobakspolicyn för anställda och inhyrda inom förvaltningar och bolag  
samt förtroendevalda inom politiska organ, daterad 2017-12-07   

2. upphäva policy om rökning för anställda i förvaltningar och bolag och 
förtroendevalda i politiska organ, daterad 2006-04-19. 

 
Pål Magnussen (V) och Marianne Sand Wallin (S): Kommunstyrelsen beslutar att 
under rubriken Arbetsgivarens stöd göra följande ändring av meningen 
Erbjudandet gäller alla tillsvidareanställda i Melleruds kommun till Erbjudandet 
gäller anställda i Melleruds kommun.  
 
Beslutsgång 1 

Ordförande frågar först på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detta. 
 
Beslutsomgång 2 

Därefter frågar ordförande på Pål Magnussens m.fl. ändringsförslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 14    
 
Rapporter 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen rapporterar från  
sammanträden m.m: 

• Nuntorps naturbruksgymnasium 
Daniel Jensen (KD) informerar om att Dingle naturbruksgymnasium ansöker hos 
Skolinspektionen om att starta utbildning i lantbruk och häst på Nuntorp för  
25 eleber och även återstarta särskoleutbildningen. Vidare har Gröna Klustret 
Dalsland lyckats med att flera företag/organisationer kommer att etablera sig på 
Nuntorp alternativt att inleda samarbete med Nuntorp.  

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt 
följande: 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 15 Dnr KS 2017/472.862 
 
Kanalyran 2018 - anslag 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. maximalt 500 tkr anslås till Kanalyrans 50-årsjubileum. 

2. finansiering sker inom kommunstyrelsens budget för 2018. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsutskottet har sedan tidigare tagit beslut om att kultur- och fritidsutvecklaren 
och näringslivsutvecklaren ska arbeta vidare med vissa frågeställningar kring 
Kanalyran 6-8 juli 2018. Även folkhälsostrategen har tagits med i arbetet. 

Arbetet har pågått under hela hösten och i tjänsteskrivelsen presenteras ett förslag 
till struktur för evenemanget. För att komma vidare utifrån denna krävs att det tas 
beslut om hur stor den kommunala insatsen är. 

Som tidigare påpekats kostar artister av den klass vi söker i de flesta fall sexsiffriga 
belopp. Även det vi vill erbjuda för barnen och på lördagseftermiddagen och på 
söndagen kommer att kosta mer än ”vanliga år”. 

Kostnader för arrangemanget beräknas enligt följande: 

Artister  530 tkr 
Ljud, ljus, scen, toaletter med mera  220 tkr 
Personal, inklusive vakter  70 tkr 
Annonsering, trycksaker  100 tkr 
Övrigt (tillstånd, STIM, priser till tävlingar och oförutsett)  80 tkr 
Totalt  1 000 tkr 

Beräknade intäkter: 

Kommunbidrag   500 tkr 
Sponsorer och platshyror   300 tkr 
Entréavgifter   200 tkr 
Totalt  1 000 tkr 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2017-12-19, § 506. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt 
följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. maximalt 500 tkr anslås till Kanalyrans 50-årsjubileum. 

2. finansiering sker inom kommunstyrelsens budget för 2018. 
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Beslutsgång 

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

Kultur- och fritidsutvecklaren 
Kommunchefen 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 16 Dnr KS 2014/379.011 
 
Ny översiktsplan för Melleruds kommun - utvärdering av 
medborgardialogen  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Arbetet med ny översiktsplan har påbörjats med en medborgardialog. Ett digitalt 
verktyg har använts som har funnits tillgängligt på hemsidan. Det kom in drygt  
500 synpunkter, 95% av dem genom verktyget. Resterande synpunkter kom in 
genom brev eller mejl. Ambitionen är att även samråd, utställning och färdigt 
förslag ska ske digitalt. En utvärdering har gjorts som visar en sammanfattning  
av inkomna synpunkter. 

Arkitektkonsulten informerar om hur utvärderingen av medborgardialogen 
kommer att presenteras via hemsidan, biblioteket och medborgarkontoret. 
 
Beslutsunderlag 

• Utvärdering av medborgardialog inför ny översiktsplan nu-2030.  
• Arbetsutskottets beslut 2017-12-19, § 501. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt 
följande: 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 17 
   
Redovisning av delegeringsbeslut  
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av föreliggande delegeringsbeslut. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har överlåtit viss beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande och 
tjänstemän enligt gällande delegeringsregler. Besluten ska anmälas till kommun-
styrelsen varje månad. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får 
ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot kan kommunstyrelsen 
återkalla delegering.  

Följande delegeringsbeslut redovisas vid dagens sammanträde: 
 
C - EKONOMIADMINISTRATIVA ÄRENDEN  
 
C 16 Ekonomiärenden  
16.6 Borgensåtaganden § 1/2017 
 
F - KOMMUNKONTORET  
 
22.1 Öppethållande § 2/2017  
 
H - MEDBORGARKONTORET  
 
H 27 Parkeringstillstånd   
27.1 Parkeringstillstånd §§ 41-42/2017 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen 
av föreliggande delegeringsbeslut. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 18  
   
Anmälan 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

• Finansiell rapport per 2017-11-30. Dnr KS 2017/85. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 19  
   
Aktuella frågor 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Västerråda handelsområde/köpcenter 
Ordförande informerar om kontakter med Melleruds Handels AB om planerna  
på byggnationen. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 


	Kommunstyrelsens förslag till beslut
	Sammanfattning av ärendet
	 Förslag till Tobakspolicy för anställda och inhyrda inom förvaltningar och bolag samt förtroendevalda inom politiska organ.

