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Glenn Nordling, folkhälsostrateg § 235 
Erik Josefsson, controller § 236 
Gabriella Hemme, arkitektkonsult § 237 
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Underskrifter Sekreterare ..............................................................................................  
  Ingrid Engqvist 

 Ordförande .............................................................................................................................................. 
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 Justerande .............................................................................................................................................. 
 Daniel Jensen 
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Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 
Underskrift ........................................................................................................ 

 Ingrid Engqvist 
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§ 221 Dnr KS 2017/317.002   
 
Bemyndigande att utfärda anvisningar på bank- och 
checkräkning för socialnämnden 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge följande personer bemyndigande att utfärda 
anvisningar på bank- och checkräkning samt uttagsrätt på konto 8234-735123363: 
 
Socialchef  Roger Granat 
Sektorchef IFO   Magnus Jonsson 
Socialsekreterare          Ingela Pettersson 
Socialsekreterare          Anna-Karin Sandberg 
Socialsekreterare          Inga-Lena Andersson 
T.f. handläggare Nicklas Nilsson 
 
Sammanfattning av ärendet 

På grund av personalförändringar inom individ- och familjeomsorgsenheten  
behöver ett nytt beslut tas vad gäller bemyndigande att utfärda anvisningar  
på bank- och checkräkning samt uttagsrätt på konto. 
 
Beslutsunderlag 

• Socialnämndens beslut 2017-05-30, § 69.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att ge föreslagna personer 
bemyndigande att utfärda anvisningar på bank- och checkräkning samt uttagsrätt 
på konto 8234-735123363. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 

Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Daniel Jensen 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 222 Dnr KS 2017/78.007   
 
Svar på revisionsrapporten Uppföljning av granskning av 
upphandling  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 

1. förvaltningarna uppmärksammas på att följa gällande upphandlingslagstiftning 
och att följa upp avtalstroheten avseende förvaltningarnas avropsavtal. 

2. direktupphandlingar ska dokumenteras och även vara en indikation på 
upphandling av ramavtal. 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Melleruds kommun har PWC  
gjort en uppföljning av en tidigare granskning av upphandling i kommunen. 

Syftet med granskningen är att undersöka om kommunstyrelsens och nämndernas 
arbete med upphandlingar och inköp är ändamålsenligt och om inköp följs upp på 
ett ändamålsenligt sätt. 

Revisorernas samlade bedömning är att kommunen i allt väsentligt vidtagit 
åtgärder för att förbättra upphandlingsrutinerna och möte revisorernas tidigare 
rekommendationer. Revisorerna noterar dock att uppföljningen av avtalstrohet som 
genomförs inte är strukturerad eller grundad i någon fastställd rutin. Skapande av 
rutiner och verkställande av den planerade upphandlingsorganisationen som 
innebär begränsningar i antalet beställare inom kommunen torde vara steg i rätt 
riktning. Vidare har revisorerna noterat kommunen behöver stärka rutinen kring 
direktupphandlingar. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 februari 2017, § 73, att ge 
ekonomichefen i uppdrag att tillsammans med kultur- och utbildningsförvaltningen 
och socialförvaltningen ta fram ett förslag till svar på revisionsrapporten. 

Yttrande från Kultur- och utbildningschef samt Socialchef bifogas. 

Ekonomienheten har inlett ett projekt för att utöka antalet leverantörer som skickar 
elektroniska fakturor. Elektroniska fakturor möjliggör analys av inköpta artiklar, 
inte bara att det är rätt leverantör. 
 
Beslutsunderlag 

• Revisionsrapporten Uppföljning av granskning av upphandling. 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-02-21, § 73. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse med yttranden från kultur- och 

utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att 

1. förvaltningarna uppmärksammas på att följa gällande upphandlingslagstiftning 
och att följa upp avtalstroheten avseende förvaltningarnas avropsavtal. 

2. direktupphandlingar ska dokumenteras och även vara en indikation på 
upphandling av ramavtal. 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Daniel Jensen 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 223 Dnr KS 2017/275.819  
 
Motion om att starta en fritidsbank i Mellerud, 
utredningsuppdrag 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet ger kultur- och fritidsutvecklaren i uppdrag att utreda motionen  
och lämna förslag till svar. Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets 
sammanträde den 12 september 2017. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Pål Magnussen (V) föreslår i en motion den 16 maj 2017 att kommunfullmäktige 
beslutar att kommunen öppnar en fritidsbank i Mellerud. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet ger kultur- och fritidsutvecklaren i 
uppdrag att utreda motionen och lämna förslag till svar. Redovisning av uppdraget 
ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 12 september 2017. 
 
Beslutsgång 

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

Kultur- och fritidsutvecklaren 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 224 Dnr KS 2017/274.106   
 
Information om Dalslandsstugan 2.0, ansökan om partnerskap  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge webbmastern i uppdrag att lägga ut informationen 
om Dalslandsstugan 2.0 på kommunens hemsida. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Föreningen Framtidsbygder har gått ut till kommuner, privatpersoner och företag 
med ett erbjudande om partnerskap för nybyggnation av vinnarhuset i tävlingen 
Dalslandsstugan 2.0. Föreningen arbetar långsiktigt för landsbygdens bästa och  
vill som ett led i detta lyfta fram attraktivt boende på landsbygd i sjönära lägen.  

• Huset byggs i Leaderområdet Dalsland Årjäng Munkedal, gärna sjönära. 
• Huset byggs i samråd med arkitekterna enligt givna kvalitetskrav. 
• Byggprocessen dokumenteras löpande i ord och bild/film. 
• Huset visas för intresserade och media för att inspirera andra, och används  

i den långsiktiga marknadsföringen av attraktivt, sjönära boende. 

Ansökningsperioden är mellan mars 2017 och september 2018. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att ge webbmastern i uppdrag 
att lägga ut informationen om Dalslandsstugan 2.0 på kommunens hemsida. 
 
Beslutsgång 

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

Webbmastern 
Föreningen Framtidsbygder 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 225 Dnr KS 2017/268.311   
 
Vägvisning/skyltar till Håverud med omnejd utmed vägarna 
E45, 2221, 2222 och 2224 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. genomföra projekt Vägvisning/skyltar till Håverud med omnejd utmed vägarna 
E45, 2221, 2222 och 2224 

2. ge t.f. kommunchefen i uppdrag att ta fram finansiering av projektet.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Trafikverket har den 10 april 2017 beslutat att vägvisning/skyltar får sättas  
upp utmed E45, 2221, 2222 och 2224 till följande inrättningar m.m: 

• Akvedukt 
• Dalsland Center 
• Kanalbåtar 
• Kanalmuseum 
• Skålleruds Bed & Breakfast 
• Upperud 9:9 
• Dalslands konstmuseum 
• Kraftstation 
• Ålands 
• Håveruds camping 
• Håveruds vandrarhem 

Trafikverket kommer att byta ut/sätta upp nya vattendragsmärken, vägvisare, 
orienteringstavlor, samlingsmärken för vägvisning, platsmärken, tabellorienterings- 
tavla och vägmärken. 

Melleruds kommun står för ansökan och ska även stå som fakturamottagare. 
Kommunen fördelar sedan kostnaderna på de olika näringsidkarna. 
 
Beslutsunderlag 

• Trafikverkets beslut 2017-04-10 med bilagor. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

1. genomföra projekt Vägvisning/skyltar till Håverud med omnejd utmed vägarna 
E45, 2221, 2222 och 2224 

2. ge t.f. kommunchefen i uppdrag att ta fram finansiering av projektet.  
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Enhetschefen förråd och renhållning  
Verksamhetsutvecklaren  
Turistinformatören  
Näringslivsutvecklaren  
T.f. kommunchefen 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 226 Dnr KS 2017/324.423   
 
Geoteknisk undersökning av kvarteren Trädgårdsmästaren 
och Spjutet i Mellerud 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att genomföra en geoteknisk 
undersökningar av kvarteren Trädgårdsmästaren och Spjutet i Mellerud. 

2. kostnaden för undersökningen bokförs så att värdet på tomtmarken ökar. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Företrädare för ett företag i Mellerud har kontaktat kommunen med önskemål  
om att få köpa mark för byggnation av lokal. 

T.f. kommunchefen redogör för kostnader för geotekniska undersökningar för  
olika föreslagna områden. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att genomföra en geoteknisk 
undersökningar av kvarteren Trädgårdsmästaren och Spjutet i Mellerud. 

2. kostnaden för undersökningen bokförs så att värdet på tomtmarken ökar. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 227 Dnr KS 2016/477.052   
 
Slutredovisning av projektet Vårbruksgatan ny belysning 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt Vårbruksgatan  
ny belysning och avslutar ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Ett företag har byggt en ny lokal och kommunen behöver gräva ledningar  
och sätta upp belysningsstolpar längs nyanlagd gatan till företaget. 

Projektet pågick från den 1 september till den 31 oktober 2016. 

Arbetsutskottet beslutade den 25 oktober 2016, § 375, att ge samhälls-
byggnadschefen i uppdrag att starta projektet Vårbruksgatan ny belysning  
och lämna en slutredovisning när projektet är slutfört. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2016-10-25, § 375. 
• Slutredovisning. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt 
Vårbruksgatan ny belysning och avslutar ärendet. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltning 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 228 Dnr KS 2016/254.252   
 
Slutredovisning av projektet Köp av mark Vedbyholm 1:3  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt Köp av mark Vedbyholm 
1:3 och avslutar ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Arrendeavtalet för mark vid Hunnebyns återvinningscentral tecknades 1082 för 25 
år och har därefter förlängts med fem år i sänder. Nuvarande period går snart ut 
och samhällsbyggnadchefen har förhandlat med markägaren om förlängning av 
arrendet alternativt kommunens eventuella köp av marken. 

Arbetsutskottet beslutade den 24 maj 2016, § 195, att köpa 16 000 kvm mark – 
del av fastigheten Vedbyholm 1:3 – av fastighetsägaren för 500 tkr samt att ge 
kommunchefen i uppdrag att slutföra köp av marken. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2016-05-24, § 195. 
• Slutredovisning. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt 
Köp av mark Vedbyholm 1:3 och avslutar ärendet. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltning 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 229 Dnr KS 2014/472.813   
 
Slutredovisning av projektet Utegym i centrala Mellerud  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt Utegym i centrala Mellerud 
och avslutar ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 6 maj 2015 att bifalla ett medborgarförslag om att 
bygga ett utegym centralt i Mellerud. Samhällsbyggnadschefen fick i uppdrag att, i 
samråd med förslagsställarna och kommunala ungdomsrådet, verkställa beslutet. 
Finansiering av projektet skedde genom en omfördelning av investeringsbudgeten 
på 200 tkr och med 50 tkr från budget för folkhälsoarbetet. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens beslut 2015-05-06, § 91. 
• Slutredovisning. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt 
Utegym i centrala Mellerud och avslutar ärendet. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltning 
  

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 230 Dnr KS 2014/375.052   
 
Slutredovisning av projektet Ventilation Rådahallen  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt Ventilation Rådahallen 
och avslutar ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Hyresgästen Kinnekullehälsan/Avonova hade stora problem med övertemperaturer  
i sina lokaler. Detta berodde till stora delar på att de delar ventilationsaggregat 
med omklädningsrummen i Rådahallen vilka har en högre inblåsningstemperatur än 
vad kontorsutrymmen ska ha. 

Syftet med ny ventilation var att sänka temperaturen i lokalerna till skälig 
temperatur enligt arbetsmiljölagen. 

Projektet pågick hösten/vintern 2014. 

Arbetsutskottet beslutade den 9 september 2014, § 284, att ge samhälls-
byggnadschefen i uppdrag att starta projektet Ventilation Rådahallen och lämna  
en slutredovisning när projektet är slutfört. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2014-09-09, § 284. 
• Slutredovisning. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt 
Ventilation Rådahallen och avslutar ärendet. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltning 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 231 Dnr KS 2013/317.291   
 
Slutredovisning av projektet Ombyggnad av Karolinerskolan  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt Ombyggnad av 
Karolinerskolan och avslutar ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 13 januari 2015, § 8, att medel för ombyggnad  
av Karolinerskolan ska tas ur befintlig investeringsbudget för 2015. Samhälls-
byggnadschefen fick i uppdrag att genomföra ombyggnaden av Karolinerskolan. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2015-01-13, § 8. 
• Slutredovisning. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt 
Ombyggnad av Karolinerskolan och avslutar ärendet. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltning 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-06-07 16
  
 
 
 
 
 

§ 232 Dnr KS 2017/302.311   
 
Slutredovisning av projektet Handikappanpassning  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt Handikappanpassning 
och avslutar ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick ett extra anslag i investeringsbudgeten för 
2016 på 1 Mnkr för att användas till enkelt avhjälpta hinder såsom kantstenar, 
parkeringsplatser och rätt lutning för ingångar till fastigheter. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunfullmäktiges beslut 2016-04-20, § 42. 
• Slutredovisning. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt 
Handikappanpassning och avslutar ärendet. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltning   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 233 Dnr KS 2015/309.056   
 
Slutredovisning av projektet Utbytet av spolvagn  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt Utbyte av spolvagn 
och avslutar ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Melleruds kommun hade en spolvagn som var tretton år gamal och som krånglade 
mycket. Gatu- och parkenheten använder spolvagnen för att hjälpa VA-enheten och 
fastighetsägare när det är tätt i avlopp och dagvattenbrunnar. 

Projektet pågick från den 1 juni till den 31 december 2015. 

Arbetsutskottet beslutade den 16 juni 2015, § 216, att ge samhällsbyggnadschefen 
i uppdrag att starta projektet Utbyte av spolvagn och lämna en slutredovisning när 
projektet är slutfört. 

Arbetsutskottet beslutade den 30 augusti 2016, § 279, att omfördela 100 tkr från 
projekt Överordnat övervakningssystem för fastighet till projekt Utbyte av 
spolvagn. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2015-06-16, § 216. 
• Slutredovisning. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt 
Utbyte av spolvagn och avslutar ärendet. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltning   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 234 Dnr KS 2016/476.052   
 
Projekt Strömbron i Håverud, projektbeskrivning och 
igångsättningsbeslut 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta projektet Strömbron i Håverud, 
och lämna en slutredovisning när projektet är slutfört.  

2. finansiering sker inom ramen för investeringsbudget. Kommande kapital-
kostnader belastar fastighetsenheten. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Strömbron i Håverud är den enda tillgängliga vägen in till Dalsland Center. Bron har 
under många år varit i dåligt skick. Under 2016 genomfördes en besiktning av den 
igenom och den har blivit sämre. Renoveringsarbete har pågått under 2016 med 
piren, fundament och med att säkra upp bron under vattnet. Under 2017 ska 
överdelen säkras upp för att få bron säker för framtiden.  

Projektet beräknas pågå från den 1 juni 2017 till den 31 maj 2018. 
 
Beslutsunderlag 

• Projektbeskrivning med kalkyl. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att  

1. ge samhällsbyggnads-chefen i uppdrag att starta projektet Strömbron i Håverud, 
och lämna en slutredovisning när projektet är slutfört. 

2. finansiering sker inom ramen för investeringsbudget. Kommande kapital-
kostnader belastar fastighetsenheten. 

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Daniel Jensen 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 235 Dnr KS 2017/258.106   
 
Ansökan om kommunbidrag till finansiering 
Grannsamverkansskyltar  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. bevilja ansökan om kommunbidrag på 5 000 kr till Stöldskyddsföreningen för 
finansiering av grannsamverkanskyltar. 

2. Melleruds kommun vill påpeka att bidragets storlek bör anpassas efter 
kommunernas storlek. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Stöldskyddsföreningen har ansökt om kommunbidrag på 5 000 kr per år under  
en tvåårsperiod med start 2017 för att finansiera de skyltar som distribueras 
kostnadsfritt till de som startar grannsamverkan. Nu har efterfrågan ökat och 
föreningen ser sig därför tvungen att utöka finansieringskällorna om denna  
service ska kunna ges i fortsättningen.  

Arbetsutskottet beslutade den 23 maj 2017, § 201, att ge folkhälsostrategen  
i uppdrag att kontrollera hur övriga kommuner inom Fyrbodal hanterar 
Stöldskyddsföreningens ansökan om bidrag. Redovisning av uppdraget ska  
ske vid arbetsutskottets sammanträde den 7 juni 2017. 

Folkhälsostrategen redovisar kontakter med övriga kommuner och deras 
ställningstaganden. 
 
Beslutsunderlag 

• Stöldskyddsföreningens ansökan om bidrag. 
• Arbetsutskottets beslut 2017-05-23, § 201. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att bevilja ansökan om 
kommunbidrag på 5 000 kr till Stöldskyddsföreningen för finansiering av 
grannsamverkanskyltar. 

Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet beslutar att Melleruds kommun vill påpeka  
att bidragets storlek bör anpassas efter kommunernas storlek. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslagen och finner att arbetsutskottet bifaller dessa. 
 
Beslutet skickas till 

Stöldskyddsföreningen 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 236 Dnr KS 2017/297.046   
 
Permutation av stiftelserna Sven-Erik och Ingegerd Nilssons 
från Mellerud Minnesfond och Birger Alfredssons från 
Bäckenäset i Dals Rostock Minnesfond 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen ansöker om permutation för stiftelserna Sven-Erik och Ingegerd 
Nilssons från Mellerud Minnesfond och Birger Alfredssons från Bäckenäset i Dals 
Rostock Minnesfond. Ansökan avser att upphäva föreskrifterna om placering av 
kapital. 
 
Sammanfattning av ärendet 

I två av de stiftelser som kommunen förvaltar finns villkor för placeringen av 
stiftelsekapitaltet. Villkoret lyder; ”Fonderade medel skall placeras i svenska 
statsobligationer, säkra obligationsfonder eller liknande med vid varje 
placeringstillfälle högsta möjliga förräntning”. 

På grund av detta villkor och nuvarande (och förväntat) marknadsläge så innebär 
det sannolikt en väldigt liten avkastning och därmed finns inte heller något 
utrymme för utbetalning till stiftelsens syfte. Genom ansökan om permutation 
(ändring) till Kammarkollegiet vill vi att detta villkor upphävs. Kapitalet kommer 
istället att förvaltas enligt 2 kap. 4 § Stiftelselagen vilket innebär att ”förmögheten 
ska vara placerad på ett godtagbart sätt”. 
 
Beslutsunderlag 

• Mejlsvar från Kammarkollegiet 
• Kopia av testamenten 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen ansöker om permutation för 
stiftelserna Sven-Erik och Ingegerd Nilssons från Mellerud Minnesfond och Birger 
Alfredssons från Bäckenäset i Dals Rostock Minnesfond. Ansökan avser att upphäva 
föreskrifterna om placering av kapital. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Daniel Jensen 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 237 Dnr KS 2017/303.212   
 
Översiktsplan för Melleruds kommun, projektstart 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen och ger ansvariga projektledaren/ 
arkitektkonsulten i uppdrag att starta projekt med framtagande av ny översikts-
plan för Melleruds kommun enligt föreliggande projektbeskrivning.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Nu gällande översiktsplan för Melleruds kommun antogs av kommunfullmäktige 
2010 och behöver nu ses över för att vara ett aktuellt dokument för kommunen  
att arbeta efter. 

Ansvariga projektledaren/arkitektkonsulten redovisar förslag till plan för 
framtagande av ny översiktsplan för Melleruds kommun. 
 
Beslutsunderlag 

• Projektbeskrivning. 
• Boverkets Framgångsfaktorer för översiktsplanering. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner redovisningen och ger 
ansvariga projektledaren/arkitektkonsulten i uppdrag att starta projekt med 
framtagande av ny översikts-plan för Melleruds kommun enligt föreliggande 
projektbeskrivning.  
 
Beslutsgång 

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

Ansvariga projektledare/arkitektkonsult 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 238 Dnr KS 2015/183.027   
 
Utbildning/informationsinsats för att öka kunskapen om 
homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen och tar upp ärendet till ny behandling  
vid arbetsutskottets sammanträde den 12 september 2017. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 25 mars 2015, § 23, att ge kommunstyrelsen  
i uppdrag att lämna in en ansökan om Statsbidrag till kommuner och landsting för 
att öka kunskapen om homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation till 
Socialstyrelsen som en del av svaret på en motion från miljöpartiet om att göra 
Mellerud till en progressiv kommun för HBTQ-personer att leva och verka i. 

Den 7 april gav arbetsutskottet utredaren i uppdrag att ta fram underlag för en 
ansökan till Socialstyrelsen om statsbidrag. 

Enligt den inlämnade bidragsansökan skulle en utbildningsinsats för samtliga  
chefer genomföras under 2015 till en kostnad av 40 tkr och kommunen ansökte  
om 20 tkr. 

Socialstyrelsen beslutade den 15 april 2015 att bevilja Melleruds kommun 20 tkr 
och medlen skulle rekvireras senast den 18 maj 2015 att användas till och med  
den 31 december 2015. En återrapportering skulle göras till Socialstyrelsen senast 
den 4 april 2016. 

Utredaren redovisar varför motionen i denna del inte har verkställts. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner redovisningen och tar upp 
ärendet till ny behandling vid arbetsutskottets sammanträde den 12 september 
2017. 
 
Beslutsgång 

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

Verksamhetsutvecklaren 

 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 239 Dnr KS 2017/308.105   
 
Profilprogram samt marknadsmaterial för Melleruds kommun 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge näringslivsutvecklaren i uppdrag att driva ett projekt för att uppdatera 
profilprogrammet.  

2. ge näringslivsutvecklaren i uppdrag att ta fram nytt marknadsmaterial. 

3. finansiering sker inom kontot för marknadsföring. 
 
Sammanfattning av ärendet 

För att uppfylla vår vision som en drivande och nytänkande kommun i framkant av 
utvecklingen behöver vi uppdatera profilprogrammet som är 18 år gammalt samt ta 
fram nytt marknadsmaterial utefter den nya profilen. Detta för att modernisera vår 
marknadsföring och vara mer attraktiva mot våra utvalda målgrupper.  

Genomförande av detta projekt bör inkludera lansering av uppdaterat profilprogram 
inom organisationen, ny platslogo, uppdaterad layout på hemsidan, mallar samt 
framtagande av genomtänkt marknadsmaterial som har längre livslängd med mera. 
 
Beslutsunderlag 

• Befintligt profilprogram från 1999. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge näringslivsutvecklaren i uppdrag att driva ett projekt för att uppdatera 
profilprogrammet.  

2. ge näringslivsutvecklaren i uppdrag att ta fram nytt marknadsmaterial. 

3. finansiering sker inom kontot för marknadsföring. 
 
Beslutsgång 

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

Näringslivsutvecklaren 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 240   
 
Näringslivs- och marknadsföringsfrågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Näringslivs- och marknadsföringsansvarig redogör för aktuella frågor: 

• Företagsbesök 
Löpande företagsbesök i kommunen genomförs och diskussioner förs om 
företagens synpunkter och förväntningar på kommunen.  

• Företagsorganisationer 
Första mötet med Industrigruppen, Köpmannaföreningen samt Näringslivsrådet 
under juni.  

• Andra organisationer 
Skapar kontakter med t.ex. Business Sweden och Position Väst. Utbyte med 
kollegor i Dalsland. Steps to Export-projekt i höst med företag ifrån 
Fyrbodalkommunerna. 

• Etableringar 
Två aktuella förfrågningar för etablering i Håfabs lokaler. Ser över möjligheter 
att söka stöd för att öka möjligheter till etablering. Löpande förfrågningar som 
kommer in – koordinerar med plan och bygg samt miljö för att ge snabb och 
korrekt återkoppling om vad som krävs. 

• Näringslivsklimatet i Mellerud 
Svenskt Näringslivs enkätsvar har publicerats, ranking presenteras den 
26 september 2017. Svenskt Näringslivs dialogmöte i Mellerud med företagare, 
politiker och tjänstemän under hösten. Save the date kommer ut snart – förslag 
ligger på frukostmöte någon dag i slutet på september/början av oktober. 

• Interna projekt 
Undersöka möjlighet att använda delar av Förenkla Helt Enkelt. Eventuell 
skyltgrupp. Koordinering av exploatering av mark samt etableringsärenden. 

• Näringslivssidan på www.mellerud.se 
Löpande information till näringslivet på kommunens hemsidan. Mål att uppdatera 
cirka varje/varannan vecka.  

• Vänerveckan 
Arrangeras under vecka 35. Samarbete med turism och information. Ska 
efterhöra om intresset från restauranger för temat ”Smaka på Vänern”, 
eventuella föreläsare i Sunnanå om dess historia samt Öppet Hus på 
reningsverket även för skolklasser på studiebesök. Undersöker möjlighet till  
JAS-uppvisning. Tanke att även marknadsföra Kanaljubiléet 2018 i samband  
med Vänerveckan 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 
 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 241    
 
Säkerhetsfrågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Säkerhetssamordnaren informerar om aktuella säkerhetsfrågor: 

• Sveriges Kommuner och Landstings nätverk för kommunal beredskap 
Syfte med nätverket är att verka för utveckling av krisberedskapssystemet, 
samla och förmedla kommunernas behov avseende krisberedskap till SKL, 
förankra SKL:s policyförslag hos kommunerna, vara ett forum för ömsesidigt 
lärande mellan kommunerna och vara ett forum för kommunikation mellan 
kommunerna och de statliga myndigheterna samt andra aktörer. 

• Skrivelse från Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) 
Förslag i regeringens vårändringsbudget för 2017 om ökat anslag för att stärka 
kommunernas och landstingens arbete med civilt försvar. 

• Sommartider 
Rekommendationer från SKL om att bevaka grundvattennivåer, samverkan, 
vattendomar för dricksvattenuttag och egen brunn. 

• MSBS säkerhetsarbete inför valet 2018 
Risker och analyser inför valet 2018. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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