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 Utdragsbestyrkande 

 

Tid och plats Tisdagen den 11 februari 2020, klockan 08.30 – 12.10,  

13.00 – 16.45 i Skållerudsrummet 
Beslutande  
Ledamöter Morgan E Andersson (C) 

Eva Pärsson (M) 

Daniel Jensen  (KD 

Michael Melby (S) 
Ulf Rexefjord (SD) 

Övriga närvarande 

Tjänstepersoner Sophia Vikström, kommunchef   § 21-36  

Ingrid Engqvist, chefssekreterare 
Björn Lindquist, ekonomichef § 22 

Anders Pettersson, kultur- och utbildningschef § 23 
Gunnar Karlsson, skolutvecklare § 23 

Malin Johansson, socialchef § 24-25 
Karolina Christensen, sektorchef § 24 

Jeanette Johansson, HR-chef § 24 

Anette Karlsson, sektorchef § 25 
Jonas Söderqvist, GIS- och kartingenjör § 26 

Torbjörn Svedung, enhetschef Digital service § 27-29 
Anna Granlund, enhetschef Kommunikation och säkerhet § 30-31 

Malin Hennix, samhällsvägledare § 30 
Elin Holm, upphandlingsansvarig § 30 

Magnus Olsson, samhällsbyggnadschef § 34-35 
Peter Mossberg, enhetschef Fjärrvärme/Fastighet § 34 

Linda Hamrin, projektingenjör § 34 

Jenni Hagman, näringslivsutvecklare § 37 
Philippa Bellamy, kommunikatör § 38 
 

Övriga Leif Lästh, Viconia IT AB § 40 

Jesper Andersson, Viconia IT AB § 40 
 

Utses att justera  

Justerare Daniel Jensen (KD) 
Ersättare Michael Melby (S) 
 

Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 11 februari 2020, klockan 16.30, 

§ 22, 24, 26-27, 30-31, 34 justeras omedelbart vid sammanträdet. 
Övriga paragrafer justeras den 12 februari 2020, klockan 14.00  

 

Justerade paragrafer  § 21 - 40 

 
Underskrifter Sekreterare ..............................................................................................  

  Ingrid Engqvist 

 Ordförande .............................................................................................................................................. 

  Morgan E Andersson  

 Justerande .............................................................................................................................................. 

 Daniel Jensen 

 ANSLAG/BEVIS   
Protokollet är justerat.  Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Sammanträdesdatum 2020-02-11 
 

Datum då anslaget sätts upp 2020-02-11 § § 22, 24, 26-27, 30-31, 34 
 2020-02-13 § 21, 23, 25, 28-29, 32-33, 35-40  

 

Datum då anslaget tas ned 2020-03-04 § § 22, 24, 26-27, 30-31, 34 

 2020-03-06 § 21, 23, 25, 28-29, 32-33, 35-40 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 

Underskrift …..................................................................................................... 

 Ingrid Engqvist 
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Innehållsförteckning 

 

§ 21  Aktuella frågor 3 

§ 22  Framtagning av årsredovisning för 2019 4 

§ 23  Förstudie om att öppna upp skoltrafiken för kollektivtrafik 5 

§ 24  Information om Arbetsmiljöverkets tillsyn av arbetsmiljön inom Socialförvaltningen – 

Vård och omsorg 

6 

§ 25  Information om utredningen Översyn av daglig verksamhet inom socialförvaltningens 

Stöd och service 

7 

§ 26  Köp av mark – del av fastigheten Västerråda 2:15 8 

§ 27  Investeringsmedel för interna kommunikationsnätet 9 

§ 28  Policy för verksamhetsutveckling med stöd av modern teknik 10 

§ 29  Riktlinjer för verksamhetsutveckling med stöd av modern teknik 11 

§ 30  Medlemskap i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst  12 

§ 31  Årlig uppföljning av kommunernas krisberedskapsarbete 2019 14 

§ 32  Ansökan om ekonomiskt stöd till driften av Kanalmuseet och Skans 453 i Håverud  

för 2020 

15 

§ 33  Förfrågan om Melleruds kommuns intresse av att dela ansvaret för driften av 

biografen Centrumsalongen  

17 

§ 34  Projekt Förskola Tornet 2, omfördelning av medel 18 

§ 35  Försäljning av mark på Sapphult 19 

§ 36  Ansökan om driftbidrag till Melleruds Golfklubb 2020 20 

§ 37  Näringslivsfrågor  21 

§ 38  Kanalyran 2020, rapport 22 

§ 39  Rapporter 23 

§ 40  Presentation av instrument för att mäta besöksnäringen i Mellerud 24 
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§ 21  

   

Aktuella frågor 
 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 

 

Sammanfattning av ärendet  

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Rekrytering av ekonomichef 

Ordföranden informerar om pågående rekrytering av ny ekonomichef. 

• Dal Västra Värmlands Järnväg 
Ordföranden informerar om pågående diskussioner med Västra Götalandsregionen. Vidare 

har en tillförordnad VD tillsatts på 2 dagar/vecka som arbetar med förstudier, projekt m.m. 
Diskussioner förs med styrelsen om ekonomin och verksamheten. 

• Utbildning i Barnkonventionen 

Kommunchefen informerar om att den 27 mars 2020 kommer presidierna att genomgå en 

utbildning/workshop i Barnkonventionen i Åmål. 

• Fyrbodals kommunalförbund  
Ordföranden informerar om kommande direktionsmöte den 13 februari 2020. 

• Dalslands miljö- och energiförbund 

Ordföranden informerar om kommande direktionsmöte den 14 februari 2020. 

• Sjöskogen 
Ordföranden informerar om diskussioner om markbyte och jakträttigheter i Sjöskogen. 

GIS- och kartingenjören redogör för förutsättningar. 

• Sunnanå Hamnkrog 
Daniel Jensen (KD) efterfrågar uppgift om ny entreprenör för Sunnanå Hamnkrog. 

Fastighetschefen informerar om att Börsens restaurang vunnit upphandlingen. 

• Kroppefjällshemmet 

Ordföranden informerar om att kommunen fått en värdering av Kroppefjällshemmet. 
Diskussion förs om framtida eventuell försäljning av fastigheten. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson: Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 

 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 22 Dnr KS 2020/72  

   

Framtagning av årsredovisning för 2019 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att årsredovisning 2019 upprättas i huvudsak baserat på 

tillgänglig saldoinformation. 

 
Sammanfattning 

I början av december 2019 slutade servern, där ekonomisystemet Agresso är installerat, att 
fungera.  Som en konsekvens av detta försvann bokföringsdata från november 2018 och 

framåt för Bengtsfors, Färgelanda, Dals-Eds och Melleruds kommuner och dess bolag samt 
Dalslands miljö- och energiförbund.  

För att kunna upprätta bokslut och årsredovisning för år 2019 behöver kommunernas 

bokföring i någon utsträckning återskapas. Kommunstyrelsen i respektive kommun behöver 
ta ställning till alternativen för återskapande. 

Kommunstyrelsens ordförande, kommunchef och ekonomichef i de fyra berörda 
kommunerna har träffats för att diskutera en gemensam hållning i frågan om återskapande 

av bokföring. Samtliga närvarande var eniga om att ett bokslut baserat på saldoinformation 

är att föredra i den nu uppkomna situationen. Den kostnad och försening det skulle innebära 
att återskapa bokföring på transaktionsnivå är för hög i förhållande till nyttan. 

 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson: Kommunstyrelsen beslutar att årsredovisning 2019 

upprättas i huvudsak baserat på tillgänglig saldoinformation. 
 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 

Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 

 
 

_________________________ _________________________ 
Morgan E Andersson Daniel Jensen 
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§ 23 Dnr KS 2020/53 

 

Förstudie om att öppna upp skoltrafiken för kollektivtrafik 
 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ta upp ärendet till ny behandling vid arbetsutskottet sammanträde 

den 25 februari 2020. 

 
Sammanfattning av ärendet  

Kultur- och utbildningsnämnden har mottagit ett förslag från Västtrafik där de åtar sig att vara 
kommunen behjälplig vid upphandling av skolskjutsar. I detta förslag erbjuder Västtrafik att 

genomföra en förstudie i syfte att undersöka möjligheten att öppna upp skolskjutsarna och  
göra dessa till en del av den ordinarie kollektivtrafiken.  

Då kollektivtrafik tydligt ligger utanför kultur- och utbildningsnämndens ansvarsområde bör 

kommunstyrelsen beredas möjlighet att uttala sig i frågan.  

Kultur och utbildningsnämnden beslutade den 20 januari 2020, § 9, att hänskjuta ärendet till 

Kommunstyrelsen för beslut om förstudie i syfte att öppna upp skoltrafiken för kollektivtrafik.  
 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse med PM/Utredning 

• Avtalsförslag 

• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2020-01-20, § 9. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson: Arbetsutskottet beslutar att ta upp ärendet till ny behandling 
vid arbetsutskottet sammanträde den 25 februari 2020. 

 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 
Beslutet skickas till 

Kultur- och utbildningschefen 
  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-11 6 

 

 

 

 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 24   

   
Information om Arbetsmiljöverkets tillsyn av arbetsmiljön inom 
Socialförvaltningen - Vård och omsorg 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Arbetsmiljöverket har den 28 augusti 2018 besökt Melleruds kommun och inspekterat 

arbetsmiljöarbetet. Före denna inspektion har de inspekterat Fagerlidshemmet, 
Skållerudshemmet och Hemvård Centrum. De brister Arbetsmiljöverket identifierade där  

har redovisats i respektive ärende. I det här inspektionsmeddelandet redovisar verket de 
förbättringsområden som de har identifierat och som är gemensamma och de krav som ställs. 

Arbetsmiljöverket har den 28 januari 2020 meddelat att de överväger att besluta om ett 
föreläggande mot kommunen, med de krav och tidpunkter som redovisas i underrättelsen.  

Om de beslutar om ett föreläggande kan de också besluta om ett vitesbelopp, som kommunen 

kan bli tvungna att betala om den inte uppfyller de krav de ställer.  

Kommunen har fått möjlighet att lämna synpunkter på kraven Arbetsmiljöverket överväger att 

ställa, och tidpunkterna för när kraven ska vara uppfyllda.   

Socialchefen och sektorchefen lämnar en rapport. 

 

Beslutsunderlag 

• Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande 2018-09-13. 

• Arbetsmiljöverkets underrättelse 2020-01-28. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson: Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 

 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 
Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 
 

 

_________________________ _________________________ 
Morgan E Andersson Daniel Jensen 
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§ 25 Dnr KS 2019/178 

   

Information om utredningen Översyn av daglig verksamhet inom 
socialförvaltningens Stöd och service 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden beslutade den 24 oktober 2018, § 166, att utreda förutsättningarna för att 
utveckla daglig verksamhet genom en extern utförare. Utredningen var först tänkt att läggas  

ut på entreprenad men kostnaden för att genomföra detta översteg nämndens ekonomiska 

förutsättningar.  

Socialnämnden beslutade den 20 mars 2019, § 56, att vända sig till kommunstyrelsen för att få 

hjälp med utredningen. Kommunstyrelsens arbetsutskott återemitterade ärendet till 
socialnämndens presidium för att aktualisera frågeställningarna.  

Kommunstyrelsen beslutade den 12 juni 2019, § 146, att ge kommunchefen i uppdrag att 

genomföra en utredning av daglig verksamhet inom social-förvaltningens Stöd och service enligt 
föreliggande förslag. Vidare beslutade kommunstyrelsen att styrgruppen ska bestå av 

kommunstyrelsens ordförande, socialnämndens ordförande och socialnämndens 2:e vice 
ordförande. 

Socialnämnden beslutade den 18 december 2019, § 233, att godkänna redovisningen av 
genomförd utredningen. 

 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsen beslut 2019-06-12, § 146. 

• Tjänsteskrivelse 2019-12-11 

• Utredningen Översyn av daglig verksamhet inom socialförvaltningens Stöd och service. 

• Socialnämndens beslut 2019-12-18, § 233. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson: Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 26  Dnr KS 2020/47 

 

Köp av mark – del av fastigheten Västerråda 2:15 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen ger samhällbyggnadschefen i uppdrag att köpa del av fastigheten  

Västerråda 2:15 (198 kvadratmeter) för 47 520 kronor. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Fastigheten Västerråda 2:15 är en privatägd fastighet, där ett skifte av fastigheten är beläget 
vid och längsmed E45 vid norra rondellen. Skiftet vid E45 ligger delvis inom kvartersmark enligt 

gällande detaljplan på E45 östra sida. Enligt antaget gestaltningsprogram för östra sidan av E45 
ska det längs med vägen anläggas ett grönområde. För att genomföra det behöver kommunen 

köpa cirka 198 kvadratmeter av Västerråda 2:15. Markköpet görs för att åstadkomma en bättre 

fastighetsindelning i området med en tydligare ansvarsfördelning. 

2018 förvärvade Melleruds kommun en del av Västerråda 2:15 längs E45:ans västra sida. 

Lantmäteriet gjorde då en värdering av kvartersmarken och fick då 240 kr/kvm. Handläggande 
tjänsteman bedömer att Lantmäteriets tidigare värderingen är applicerbar även i detta fall. 

Kontakt har tagit med ägarna av Västerråda 2:15 och de delar den uppfattningen. 

 
Beslutsunderlag 

• Förslag på köpeavtal 

• Karta 

• Tjänsteskrivelse 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson: Kommunstyrelsen ger samhällbyggnadschefen i uppdrag att 
köpa del av fastigheten Västerråda 2:15 (198 kvadratmeter) för 47 520 kronor. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 
Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 

 
 

_________________________ _________________________ 
Morgan E Andersson Daniel Jensen 
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§ 27 Dnr KS 2019/595 

 

Investeringsmedel för interna kommunikationsnätet  
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att omfördela 800 tkr i investeringsbudget för 2020 från projekt 

Snickargatan, breddning (8429) till kommunstyrelseförvaltningens projekt Byte av utrustning  
för kommunens interna kommunikationsnät. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunens centralenhet för styrning av kommunens förvaltningsnät har börjat bli instabil och 

skapa risk för oplanerade produktionsbortfall ute i verksamheterna. 

Enheten för Digital service (EDS) bedömer att bytet av enheten behöver tidigareläggs för att 

undvika onödiga kostnader. Därför önskar EDS få 800 tkr i investeringsmedel för att omgående 
påbörja ett byte. 

Arbetsutskottet beslutade den 17 december 2019, § 381, att återremittera ärendet för en 
komplettering med hur en omfördelning av investeringsmedel ska ske.  

Enheten för Digital Service och samhällsbyggnadsförvaltningen har fört en dialog och kommit 

fram till att deras projekt Snickargatan, breddning (8429) kommer ge ett överskott. Vi kan 
därifrån omfördela 800 tkr i investeringsmedel till kommunstyrelseförvaltningen för att kunna 

tidigarelägga byte av utrustning för kommunens interna kommunikationsnät. 
 

Beslutsunderlag 

• Kostnadskalkyl. 

• Arbetsutskottets beslut 2019-12-17, § 381. 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-17. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson: Kommunstyrelsen beslutar att omfördela 800 tkr i 
investeringsbudget för 2020 från Projekt Snickargatan, breddning (8429) till 

kommunstyrelseförvaltningens projekt Byte av utrustning för kommunens interna 
kommunikationsnät. 
 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 
Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 

 
 

_________________________ _________________________ 
Morgan E Andersson Daniel Jensen 

 

  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-11 10 

 

 

 

 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 28 Dnr KS 2020/70 

 

Policy för verksamhetsutveckling med stöd av modern teknik 
 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. återremittera ärendet. 

2. ge enhetschefen för Digital service i uppdrag att anordna en workshop för de 
förtroendevalda i arbetsutskottet (ledamöter och ersättare). 

3. ärendet tas upp på nytt vid arbetsutskottets sammanträde den 7 april 2020. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Digitaliseringen ska fungera som ett verktyg för verksamheten. 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. Det digitala perspektivet ska 
finnas med i all utveckling och inför stora beslut och investeringar ska digitaliseringsinsatser 

värderas utifrån de nyttor de skapar för medborgare och verksamheter. 

Arbetsutskottet beslutade den 10 september 2019, § 259, att ge enhetschefen för Digital 

service i uppdrag att ta fram förslag till Digitaliseringsstrategi för Melleruds kommun.  

Den 26 november 2019 lämnades en delredovisning av uppdraget. 

Arbetsutskottet beslutade den 26 november 2019, § 359, att en redovisning av slutrapporten 

ska ske i januari 2020. 

På uppdrag av arbetsutskottet har förvaltningen nu arbetat fram ett förslag till styrdokument  

för hur kommunen ska ta tillvara digitaliseringens möjligheter i syfte att möta samhällets krav 
på kommunens service. 

 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2019-09-10, § 259. 

• Arbetsutskottets beslut 2019-11-26, 359. 

• Förslag Policy för verksamhetsutveckling med stöd av modern teknik. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson: Arbetsutskottet beslutar att  

1. återremittera ärendet. 

2. ge enhetschefen för Digital service i uppdrag att anordna en workshop för de 
förtroendevalda i arbetsutskottet (ledamöter och ersättare). 

3. ärendet tas upp på nytt vid arbetsutskottets sammanträde den 7 april 2020. 
 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 

Beslutet skickas till 

Enhetschefen för Digital service 
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§ 29 Dnr KS 2020/71 

 

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med stöd av modern teknik 
 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge chefen för enheten för Digital Service i uppdrag att ta fram kommunövergripande 

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med stöd av modern teknik.  

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 5 maj 2020. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Digitaliseringen ska fungera som ett verktyg för verksamheten. 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.  

Det digitala perspektivet ska finnas med i all utveckling och inför stora beslut och  
investeringar ska digitaliseringsinsatser värderas utifrån de nyttor de skapar för  

medborgare och verksamheter. 

Arbetsutskottet beslutade den 10 september 2019, § 259, att ge enhetschefen för Digital 

service i uppdrag att ta fram förslag till Digitaliseringsstrategi för Melleruds kommun.  

Den 26 november 2019 lämnades en delredovisning av uppdraget. 

Arbetsutskottet beslutade den 26 november 2019, § 359, att en redovisning av slutrapporten 

ska ske i januari 2020. 

Förvaltningen har nu arbetat fram ett förslag till Policy för verksamhetsutveckling med stöd av  
modern teknik och önskar nu ett uppdrag att ta fram Riktlinjer för verksamhetsutveckling  
med stöd av modern teknik. 

 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson: Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge chefen för enheten för Digital Service i uppdrag att ta fram kommunövergripande 

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med stöd av modern teknik.  

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 5 maj 2020. 

 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

Beslutet skickas till 

Enhetschefen för Digital service 
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§ 30 Dnr KS 2019/541 

 

Medlemskap i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst  
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun avstår från att ansöka om medlemskap i 

Tolkförmedling Väst.  

 
Sammanfattning av ärendet 

Direktionen för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst (TFV) har beslutat att öppna upp för 
nya medlemmar inom Västra Götalands län med inträde januari 2021.  

Om Melleruds kommun vill ansökan om medlemskap ska det göras i form av ett kommun-
fullmäktigebeslut samt en ifylld ansökningsblankett. Ansökan ska vara TFV tillhanda senast  

den 6 mars 2020.  

Förbundets uppdrag är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk och levererar även 
översättningstjänster. Idag är Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad och 38 andra 

kommuner i Västra Götalands län medlemmar i TFV. Medlemskapet innebär att kommunen 
inte behöver upphandla språktolk och översättningstjänster. Istället överlämnas ansvaret till 

kommunalförbundet att tillgodose kommunens behov av språktolk i enlighet med 

Kommunallagen.  

Vid inträde i förbundet tillskjuter kommunen som ny medlem 1 krona per kommuninvånare  

som andelskapital samt erlägger en administrativ engångsavgift om 25 tkr.  

Arbetsutskottet gav den 26 november 2019, § 368, kommunchefen i uppdrag att bereda 

ärendet inför nästa ordinarie sammanträde med arbetsutskottet. 

Arbetsutskottet beslutade den 14 januari 2020, § 12, att avvakta med ansökan om medlemskap 

i Tolkförmedling Väst med hänvisning till att pågående upphandling av tolkar väntas. Vidare fick 

enhetschefen för kommunikation och säkerhet i uppdrag att återkomma med information om 
hur pågående upphandling om tolktjänster fallit ut den 11 februari 2020.  

Upphandlingsansvarig redovisar prisnivån i den genomförda gemensamma upphandling 
(Färgelanda, Bengtsfors, Åmål och Mellerud). 

 

Beslutsunderlag 

• Information om förbundet, tidsplan för införandeprocessen, ansökningsformulär samt 
nuvarande förbundsordning. 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 

• Arbetsutskottets beslut 2020-01-14, § 12. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson: Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun avstår 
från att ansöka om medlemskap i Tolkförmedling Väst.  

 

Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 

 

_________________________ _________________________ 
Morgan E Andersson Daniel Jensen 
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§ 31 Dnr KS 2020/41  

   

Årlig uppföljning av kommunernas krisberedskapsarbete 2019 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslut att 

1. godkänna föreliggande redovisning. 

2. årlig redovisning av Lagen om extraordinära händelser (LEH) 2019 ska avges som rapport till 
Länsstyrelsen i Västra Götaland. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunerna ska genomföra en årlig rapportering av krisberedskapsarbetet till Länsstyrelsen. 
Enligt Reglemente för krisberedskapsarbete i Melleruds kommun (KF 2019-12-18, § 175) svarar 

kommunstyrelsen för denna uppföljning och rapportering. 

 
Beslutsunderlag 

• Årlig uppföljning av LEH för 2019 avseende Melleruds kommun. 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson: Kommunstyrelsen beslut att 

1. godkänna föreliggande redovisning. 

2. årlig redovisning av Lagen om extraordinära händelser (LEH) 2019 ska avges som rapport  

till Länsstyrelsen i Västra Götaland. 
 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 

Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 

 
 

_________________________ _________________________ 

Morgan E Andersson Daniel Jensen 
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§ 32 

 

Ansökan om ekonomiskt stöd till driften av Kanalmuseet och  
Skans 453 i Håverud för 2020 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. Melleruds kommun beviljar Skålleruds Hembygdsförening 60 tkr i ekonomiskt 

stöd till driften av Kanalmuséet och Skans 453 i Håverud för 2020.  

2. finansiering sker inom kommunstyrelsens avsatta medel. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Skålleruds hembygdsförening, som driver Kanalmuseet och Skans 453 i Håverud, 

har den 13 januari 2020 ansökt hos Melleruds Kommun om ett utökat ekonomiskt 

stöd till driften för 2020. 

Melleruds kommun har under flera år beviljat ett bidrag på 60 000 kronor till 

Skålleruds hembygdsförening. Kanalmuseet är Skålleruds hembygdsförenings 

egen hembygdsgård. Där anordnas olika tillställningar flera gånger om året för såväl 

kommunens invånare som allmänheten. Föreningen äger även Skans 453,  

en försvarsanläggning från andra världskriget.  

Kanalmuseet är öppet varje dag från 1 maj till 30 september. Övrig tid tar de 

emot besökare efter överenskommelse men även strögäster är välkomna in 

eftersom museet är bemannat året om. Museet fungerar en stor del av året också 

som turistinformation och är också den enda platsen i Håverud där man kan få 

förtäring i det lilla cafeet, utanför högsäsongen. Kanalmuseet och Skans 453 har 

cirka 3 000 betalande besökare om året. 

Under 2019 har föreningen påbörjat renoveringen av det gamla tvätteriet där 

gamla ångmaskiner och tunga maskiner från kraftstationen har fått byta plats 

pågrund av dåliga golvförhållanden. Föreningen har även renoverat taket som 

läckte regnvatten in i lokalerna. 

Dessa arbeten kräver mycket ideellt arbete men även en hel del professionella 

insatser. Som föreningen berättat i tidigare ansökningar är intäkterna inte 

tillräckliga för att sköta en så stor verksamhet. 

Personalkostnaderna har ökat betydligt och kostnader för el, vatten och avlopp  

är också stora. 

Därför ansöker föreningen nu om ett utökat bidrag för 2020. Som framgår av den 

ekonomiska rapporten gjorde förening en större förlust 2019.  

 

Beslutsunderlag 

• Skålleruds hembygdsförenings ansökan om bidrag för 2020. 

• Årsberättelse och preliminärt bokslut för 2019. 
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Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson: Kommunstyrelsen beslutar att  

1. Melleruds kommun beviljar Skålleruds Hembygdsförening 60 tkr i ekonomiskt 

stöd till driften av Kanalmuséet och Skans 453 i Håverud för 2020.  

2. finansiering sker inom kommunstyrelsens avsatta medel. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 33 Dnr KS 2020/30 

 

Förfrågan om Melleruds kommuns intresse av att dela ansvaret för 
driften av biografen Centrumsalongen  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge kommunchefen i uppdrag att ta kontakt med Melleruds IF och inhämta ytterligare 
information angående föreningens årsredovisning m,m,  

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 7 april 2020. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Melleruds IF, som ansvarar för driften av Centrumsalongen i Mellerud, har i en skrivelse som 
inkom till kommunen den 16 januari 2020 framfört att föreningen under en viss tid haft svårt 

att få ekonomi i biografverksamheten.  

Föreningen har gjort en uppföljning av filmvisningarna under perioden januari-juli 2019. 

Som framgår har föreningen gjort en förlust och vill med anledning av detta få möjlighet till  
en diskussion med kommunen om biografens vidare drift. För att en kommun av Melleruds 

storlek ska kunna ha en biograf och då föreningen är intresserad av att driva verksamheten vill 

den kunna dela ansvaret för detta med kommunen. 
 

Beslutsunderlag 

• Melleruds IF:s skrivelse.  

• Redovisning av inkomster och utgifter 2019-01--07-31. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson: Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge kommunchefen i uppdrag att ta kontakt med Melleruds IF och inhämta ytterligare 

information angående föreningens årsredovisning m,m,  

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 7 april 2020. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 
Beslutet skickas till 

Kommunchefen 
Melleruds IF 
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§ 34 Dnr KS 2019/214 

 

Projekt Förskola Tornet 2, omfördelning av medel 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att omfördela 225 tkr till projekt Förskola Tornet 2 (8435) från 

• projekt Snickargatan, breddning (8429)  110 tkr 

• projekt Skolmöbler 2016 (8272)  115 tkr 

 
Sammanfattning av ärendet 

Projektet Förskola Tornet 2 har ingen egen budget för inredning av hall, skötrum och kök. Det 

har också uppkommit ökade kostnader för iordningställande av utemiljö, bland annat deponi av 
stubbar, dränering av tomt och utökad yta för lek.  

På grund av ovanstående tillkommande kostnader behövs ytterligare medel om 225 tkr tillföras 
projekt Förskola Tornet 2 (8435). 

 

Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson: Kommunstyrelsen beslutar att omfördela 225 tkr till projekt 

Förskola Tornet 2 (8435) från 

• projekt Snickargatan, breddning (8429)  110 tkr 

• projekt Skolmöbler 2016 (8272)  115 tkr 

 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 

 

 
_________________________ _________________________ 

Morgan E Andersson Daniel Jensen 
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§ 35   

   

Försäljning av mark på Sapphult 
 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadschefen lyfter frågor kring försäljning av kommunal mark på Sapphult. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson: Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 36 Dnr 2019/516 

 

Ansökan om driftbidrag till Melleruds Golfklubb 2020  
 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. återremittera ärendet till kommunchefen för ytterligare beredning enligt förd diskussion. 

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 7 april 2020. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 10 maj 2017, § 83 att utöka driftsbidraget till Melleruds 

Golfklubb med 200 tkr, till totalt 300 tkr per år under perioden 2017-2019. 

Melleruds Golfklubb har den 23 oktober 2019 ansökt om en fortsättning av driftsbidraget  

från Melleruds Kommun med 300 tkr/år för att fortsätta arbetet med att få klubben att växa, 

både på ungdomssidan, men även på seniorsidan. 

Arbetsutskottet beslutade den 17 december 2019, § 399, att begära in Melleruds Golfklubbs 

årsredovisningar för åren 2017 och 2018 samt att begära in en redogörelse från Melleruds 
Golfklubbs för klubbens ungdomsverksamhet.  

 

Beslutsunderlag 

• Melleruds Golfklubbs ansökan om driftbidrag. 

• Arbetsutskottets beslut 2019-12-17, § 399. 

• Kompletterande underlag från Melleruds Golfklubb. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson: Arbetsutskottet beslutar att  

1. återremittera ärendet till kommunchefen för ytterligare beredning enligt förd diskussion. 

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 7 april 2020. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 
Beslutet skickas till 

Kommunchefen 
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§ 37    

 

Näringslivsfrågor  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Näringslivsutvecklarna redogör för aktuella näringslivsfrågor: 

• Näringslivsstrategin 

Näringslivsutvecklaren redogör för genomförda och planerade träffar om framtagande av  
en näringslivsstrategi för Melleruds kommun. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson: Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 

 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 38  

   

Kanalyran 2020, rapport 
 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunikatören och näringslivsutvecklaren lämnar en aktuell uppdatering kring planering  

av Kanalyran 2020: 

• Planering av scen och restaurangområde på Köpmantorget. 

• Vädersäkring genom tält. 

• Diskussion/förslag på platshyra för restauranger. 

• Detaljbudget för arrangemanget. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson: Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 39    

 

Rapporter 
 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 

 

Sammanfattning av ärendet  

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m. : 

• POLSAM 

Michael Melby (S) och Eva Pärsson (M) rapporterar från senaste POLSAM-mötet. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson: Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 40  

   

Presentation av instrument för att mäta besöksnäringen i Mellerud 
 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Representanter för Viconia IT AB presenterar förslag på instrument – SMART Wifi – för att  

mäta besöksnäringen i Mellerud. Vidare ges exempel på strategiska mätstationer i Mellerud. 

Diskussion förs om hur kommunen kan använda detta instrument för planering och utveckling 

av kommunen m.m. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson: Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 

 
 

 
 


