
MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 15 
 Sammanträdesdatum sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-27 1(13)  
 

 Utdragsbestyrkande 
 

Tid och plats Tisdagen den 27 augusti 2019, klockan 08.30 – 11.50,  
13.35 – 14.10 i Skållerudsrummet 

 
Beslutande  
Ledamöter Morgan E Andersson (C) 

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

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

Ingrid Engqvist, chefssekreterare 
Malin Johansson, socialchef § 244-245 
Karolina Christensen, sektorchef Vård och omsorg § 244-245 
Magnus Olsson, samhällsbyggnadschef § 244 
Martin Zetterström, enhetschef Kost/service § 244 
Jeanette Johansson, HR-chef § 245 
Glenn Nordling, folkhälsostrateg § 246 
Steve Johansson-Sandén, kommunpolis § 246 
Torbjörn Svedung, enhetschef Digital service § 247 
Patrik Tellander, enhetschef Förråd/renhållning § 248 
 

Övriga Harald Ericson (M), sammankallande arvodesberedningen § 250 
 
 

Utses att justera  
Justerare Ulf Rexefjord (SD) 
Ersättare Thomas Hagman (S) 
 
Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 28 augusti 2019, klockan 08.00 

 
Justerade paragrafer  § 244 - 252 
 
Underskrifter Sekreterare ..............................................................................................  
  Ingrid Engqvist 
 Ordförande .............................................................................................................................................. 
  Morgan E Andersson  

 Justerande .............................................................................................................................................. 
 Ulf Rexefjord 

 
 ANSLAG/BEVIS   

Protokollet är justerat.  Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
Sammanträdesdatum 2019-08-27 

 
Datum då anslaget sätts upp 2019-08-28  
  
Datum då anslaget tas ned 2019-09-19  
  
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 
Underskrift ........................................................................................................ 
 Ingrid Engqvist 
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§ 246  Omorganisering av Lokala Brottsförebyggande rådet (BRÅ) 5 
§ 247  Digitalisering inom Melleruds kommuns verksamheter, lägesrapport 6 

§ 248  Parkeringsvaktsverksamheten i Melleruds kommun, lägesrapport 7 
§ 249  Studiebesök i Åsebro skolas kök 8 

§ 250  Reglemente för ekonomiska ersättningar för förtroendevalda i Melleruds kommun 9 

§ 251  Aktuella frågor 11 
§ 252  Rapporter 13 
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§ 244 Dnr KS 2019/428 
 
Mathantering på Karolinen i Dals Rostock 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge samhällsbyggnadnadschefen i uppdrag att utreda om lokalerna på Karolinen kan  
utnyttjas på ett mer kostnadseffektivt sätt.  

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 10 september  
2019. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Enhetschefen för Kost/service, socialchefen och sektorchefen för Vård och omsorg  
redovisar kostnader och intäkter för mathantering på Karolinen i Dals Rostock. 

Socialchefen och sektorchefen för Vård och omsorg informerar om förslag till alternativ  
till nuvarande mathantering dvs. matportioner via hemtjänsten. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge samhällsbyggnadnadschefen i uppdrag att utreda om lokalerna på Karolinen kan  
utnyttjas på ett mer kostnadseffektivt sätt.  

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 10 september  
2019. 
 

Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschefen Kost/service  
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§ 245    
 
Personalfrågor  
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
HR-chefen informerar om aktuella personalfrågor: 

• Hemsjukvård - sjuksköterskor 
Sektorchefen för Vård och omsorg informerar om antal medarbetare dag/natt 
(budgeterat/realitet). Chefsrekrytering, bemanningsnivåer, utbildning, utbyte med 
högskolan, löner, omvärldsbevakning m.m. MAS/MAR samverkan med andra kommuner,  
köp från grannkommun, rekrytering klar. 

• Omställningsfond 
Personalchefen informerar om att medel från omställningsfond till utbildning av  
den mest svårrekryterad personalgrupperna. 

• Heltidsprojekt 
Personalchefen informerar om medarbetarenkät och det fortsatta arbetet med 
heltidsprojektet. 

• Upphandling av nytt lönesystem 
Personalchefen informerar om att upphandlingen överklagats. Det system som valts  
är betydligt billigare än övriga som lämnat in anbud. 

• Lönepolicy 
Personalchefen informerar om pågående arbete med framtagande av en ny lönepolicy. 

• Friskvårdssatsning 2020 
Personalchefen informerar om avsatta medel i budget 2020 för friskvårdssatsning. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  

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

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 246 Dnr KS 2019/322 
 
Omorganisering av Lokala Brottsförebyggande Rådet (BRÅ)  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta organisation för det brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbetet i Melleruds kommun enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

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

Utifrån den samverkansöverenskommelse som är tecknad mellan Polismyndigheten och 
Melleruds kommun, skapas årliga Medborgarlöften och åtagandeplaner. För att nå de uppsatta 
målen inom det lokala brottsförebyggande arbetet behövs en tydlig arbetsstruktur i kommunen 
och en god samverkan mellan berörda förvaltningar och verksamheter, samt nära samverkan 
med Polisen och andra berörda aktörer. Det finns därmed ett behov av att omorganisera det 
lokala brottsförebyggande rådet i kommunen.  
Folkhälsostrategen och kommunpolisen redogjorde vid sammanträdet den  
11 juni 2019 för behovet av att omorganisera det lokala brottsförebyggande rådet  
i Melleruds kommun. 

Arbetsutskottet beslutade den 11 juni 2019, § 194, att  

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

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

• Arbetsutskottets beslut 2019-06-11, § 194. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse med förslag på organisation. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att anta organisation för det 
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Melleruds kommun enligt föreliggande 
förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 247   
 
Digitalisering inom Melleruds kommuns verksamheter, lägesrapport 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Syftet med digitaliseringen inom kommunens olika verksamheter är att öka samhällsservicen för 
de som bor och verkar i kommunen samt att vara ett stöd  
till anställda och förtroendevalda i deras arbete.  

Digitalisering handlar därför i första hand om verksamhetsutveckling. Varje verksamhet och 
förvaltning i Melleruds kommun förväntas löpande ta initiativ i syfte att effektivisera och 
förbättra.  

Enhetschefen för Digital service informerar om den digitala utvecklingen från 2010 och framåt. 
Idag pågår utbildningar/inspirationträffar, processoptimering, automatisering och e-tjänster. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

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

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 248  
 
Parkeringsvaktsverksamheten i Mellerus kommun, lägesrapport 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 26 september 2007, § 76, att införa parkeringsövervakning  
i Mellerud. 
Enhetschefen för Förråd/renhållning lämnar en aktuell lägesrapport inklusive ekonomi  
angående verksamheten med parkeringsvakter i Melleruds kommun. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunfullmäktiges beslut 2007-09-26, § 76. 
• Taxa olovlig parkering 2019. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

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

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 249    
 
Studiebesök i Åsebro skolas kök 
 
Sammanfattning av ärendet  
Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen gör tillsammans med enhetschefen för 
Kost/service ett studiebesök i Åsebro skolas kök.  
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§ 250 Dnr KS 2019/337 
 
Reglemente för ekonomiska ersättningar för förtroendevalda i 
Melleruds kommun  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. inrätta nytt reglemente för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda  
enligt föreliggande förslag.  

2. godkänna beloppsbilagan enligt föreliggande förslag med ändringen att 
föreslaget arvode till gruppledarna sänks från 2,4 procent till 1,2 procent av 
riksdagsmannaarvodet med hänvisning till kommunens ekonomiska läge. 

 
Reservationer  

Ulf Rexefjord (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har i beslut den 21 november 2018, § 124, utsett en arvodes- beredningen 
för översyn av arvoden och ersättningar till kommunala förtroende-valda. 

Arvodesberedningen föreslår justeringar av beloppsnivåer enligt bilaga. Två större förändringar 
föreslås dock:  

1. Ersättningarna delas in i tre grupper – sammanträdesersättningar, årsarvode och fasta 
arvoden. Där årsarvode är en ny formulering och omfattar endast kommunstyrelsens 
ordförande som har en heltidstjänst och 2:e vice ordförande även kallat oppositionsråd  
vars tjänst motsvarar halvtid. 

2. Införande av arvode till gruppledare.    

Arbetsutskottet beslutade den 25 juni 2019, 213, att återremittera ärendet till 
arvodesberedningen för en redovisning av vad förslaget kommer att innebära ekonomiskt. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag - Reglemente för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda. 
• Förslag – Beloppsbilaga. 
• Arbetsutskottets beslut 2019-06-25, § 213. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ulf Rexefjord (SD): Arbetsutskottet återremitterar ärendet till arvodesberedningen för 
omarbetning av förslaget med motiveringen: 

För att på riktigt göra demokratin rättvisa menar vi att de medel som i nuläget står till 
förfogande  för arvodering av politiken bör fördelas på bättre sätt över oppositionen, inte i 
huvudsak komma ett enda parti till godo. 
Thomas Hagman (S): Kommunfullmäktige beslutar att  

1. inrätta nytt reglemente för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda  
enligt föreliggande förslag.  

2. godkänna beloppsbilagan enligt föreliggande förslag. 
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Morgan E Andersson (C), Daniel Jensen (KD) och Eva Pärsson (M): Kommunfullmäktige 
beslutar att  

1. inrätta nytt reglemente för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda  
enligt föreliggande förslag.  

2. godkänna beloppsbilagan enligt föreliggande förslag med ändringen att 
föreslaget arvode till gruppledarna sänks från 2,4 procent till 1,2 procent av 
riksdagsmannaarvodet med hänvisning till kommunens ekonomiska läge. 

 
Beslutsgång 1 
Ordföranden frågar på om ärendet ska avgöras vid dagen sammanträde eller om ärendet ska 
återremitteras. Ordföranden finner att ärendet ska avgöras vid dagen sammanträde. 
 
Beslutsgång 2 

Ordföranden ställer därefter Thomas Hagmans förslag mot Morgan E Anderssons m.fl. förslag 
och finner att arbetsutskottet bifaller Anderssons förslag. 
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§ 251  
   
Aktuella frågor 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Ägarrådet Samordningsförbundet Vänersborg/mellerud 28 augusti 2019 
Ordföranden deltar som kommunens representant. 

• Brålanda Biogas Nätaktiebolag 29 augusti 2019 
Kallelse till styrelsemöte har kommit.  

• Totalförsvarsutbildning i Vänersborg 30 augusti 2019 
Arbetsutskottets ledamöter och berörda tjänstepersoner deltar i utbildningen. 

• Presidiemöte med Melleruds Bostäder 2 september 2019 
Ordförande informerar om kommande presidiemöte. 

• Föreläsning om demokratibrott 4 september 2019 
Ordförande informerar om föreläsning om demokratibrott på Kulturbruket. 

• Frukosmöte med centrumhandlarna 6 september 2019 
Ordförande deltar för kommunstyrelsen. Övriga intresserade kan delta. 

• Ungsrådet och miljö- och hälsorådets sammanträden 9 september 2019 
Ordföranden kommer att ta upp digitalisering på miljö- och hälsorådet. 

• Företagsbesök 16 september 2019 
Ledamöterna diskuterar förslag på företag som kan besökas. 

• Deltagande i kurser 
Ledamöterna diskuterar former för deltagande i kurser. 

• Samordning mindre kommuner 18 september 2019 
Kommunchefen informerar om Västra Götalandsregionens konferens.  

• Regional samverkansövning 2 september 2019 
Kommunchefen om kommande regional samverkansövning. 

• Introduktionsdag för nya chefer 4 september 
Kommunchefen om kommande introduktionsdag. 

• Chefsdagar 10-11 oktober 2019  
Kommunchefen om kommande chefsdagar på Baldersnäs herrgård. 

• Jubileumsdag Sveriges demokrati 18 september 2019 
Ordörande och 2:e vice ordförande kommer att delta vid Sveriges kommuner och  
landstings jubileumsdag i Stockholm. 
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Förslag till beslut på sammanträdet  

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

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 252    
 
Rapporter 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m: 

• DVVJ dialogmöte 22 augusti 2019 
Eva Pärsson (M) och Michael Melby (S) representerade kommunen vid mötet. 

• Informationsmöte om ASF 21 augusti 2019  
Ordförande informerar om deltagande i informationsmöte om socialt företagande  
på Tingshuset i Mellerud. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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