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 Sammanträdesdatum sida 
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  Utdragsbestyrkande 

Tid och plats Tisdagen den 8 maj 2018, klockan 08.30 – 12.00,  
13.00 – 16.30 i Skållerudsrummet 

 

Beslutande  
Ledamöter Tommy W Johansson, ordf. (S) 

Marianne Sand Wallin (S) 
Eva Pärsson, vice ordf. (M) §§ 172-198 
Daniel Jensen (KD) 

 

Tjänstgörande ersättare Martin Eriksson (C) för Peter Ljungdahl (C) 
 

Övriga närvarande 

Tjänstemän Sophia Vikström, kommunchef    
Ingrid Engqvist, chefssekreterare 
Renée Olsåker, miljöstrateg § 172 

Martin Zetterström, enhetschef kost/service § 172 
Anette Karlsson, t.f. socialchef § 173-174 
Björn Lindquist, ekonomichef §§ 173-183 

Anna Granlund, utredare §§ 174, 176, 179, 191-194 
Anders Pettersson, kultur- och utbildningschef §§ 175-177 
Emma Lindquist, förvaltningsekonom § 183 

Catharina Åbom-Häll, enhetschef Rådahallen § 185 
Peter Mossberg, fastighetschef § 187 
Magnus Olsson, samhällsbyggnadschef § 188 
Jan Skeppstedt, arkitektkonsult § 190 
Jonas Söderqvist, GIS- och kartingenjör § 190 
 

Övriga Michael Melby, ordf. socialnämnden § 173 
Rune Stenén, ordf. kultur- och utbildningsnämnden §§ 175-176 
Ann-Christin Larsson, vice ordf. kultur- och utbildningsnämnden §§ 175-176 
Karin Hilmér, ordf. byggnadsnämnden §§ 178-179 
Hasse Edlund, Skandia  § 183 

 
Utses att justera  

Justerare Daniel Jensen (KD) 

Ersättare Martin Eriksson (C) 
 

Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 8 maj 2018, klockan 16.30, §§ 174, 176, 177, 
179-180, 182, 184, 190 och 195 justeras omedelbart vid sammanträdet. 
Övriga paragrafer justeras den 11 maj 2018, klockan 12.00  

 

Justerade paragrafer  §§ 172 - 199 

 

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

  Ingrid Engqvist 

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

  Tommy W Johansson  

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

 Daniel Jensen 

 

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

 

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Sammanträdesdatum 2018-05-08 
 

Datum då anslaget sätts upp 2018-05-08 §§ 174, 176, 177, 179-180, 182, 184, 190, 195 

 2018-05-11 §§ 172-173, 175, 178, 181, 183, 185-189, 191-195,196-199 
 

Datum då anslaget tas ned 2018-05-30 §§ 174, 176, 177, 179-180, 182, 184, 190, 195 

 2018-06-04 §§ 172-173, 175, 178, 181, 183, 185-189, 191-195,196-199 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 

Underskrift ........................................................................................................ 

 Ingrid Engqvist 
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Innehållsförteckning 

 

§ 172  Information om Rapport om uppföljning av miljökrav i lokalvårds-

produkter år 2017 i Dalsland 

3 

§ 173  Socialnämndens budgetförslag för 2019 4 

§ 174  Intern kontrollplan för socialnämnden 2018 5 

§ 175  Kultur- och utbildningsnämndens budgetförslag för 2019 6 

§ 176  Intern kontrollplan för kultur- och utbildningsnämnden 2018  7 

§ 177  Nordalsskolan, investeringsmedel till utbyggnad av lokaler  8 

§ 178  Byggnadsnämndens budgetförslag för 2019 10 

§ 179  Intern kontrollplan för byggnadsnämnden 2018 11 

§ 180  Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud, årsredovisning 2017 12 

§ 181  Kommunstyrelsens budgetförslag för 2019 13 

§ 182  Prognos 1/2018 14 

§ 183  Information om Förmånsbestämd ålderspension (FÅP) 16 

§ 184  AB Melleruds Bostäder – prognos 1/2018 17 

§ 185  Projekt Städmaskin Rådahallen 18 

§ 186  Vänortsutbyte med nya kommunen Saaremaa i Estland 19 

§ 187  Svar på medborgarförslag om breddning och utjämning av 

sjösättningsrampen i Sunnanå Hamn vid hamnkrogen  

20 

§ 188  Tekniska frågor  21 

§ 189  Remissvar angående ansökan om undersökningstillstånd från Odin Metals 

Ltd avseende ett område i Bengtsfors, Dals Eds, Melleruds och Åmåls 

kommuner benämnt Dingelvik nr 100  

22 

§ 190  Detaljplan avseende ny väganslutning till bostadsområdet Sundserud, 

uppdrag 

23 

§ 191  Svar på medborgarförslag om förbud av raketer och smällare 25 

§ 192  Svar på motion för att verka för avskaffande av "jaktmetoden" med 

utsättning av fåglar i syfte att skjuta dem  

26 

§ 193  Svar på motion om digitala ljustavlor vid Melleruds infarter  27 

§ 194  Svar på motion om att inrätta lantmäteritjänst i Mellerud  28 

§ 195  Vita Sandars Camping - godkännande av investering i fiberutbyggnad  29 

§ 196  Förslag om Föreningshus i Mellerud  30 

§ 197  Aktuella frågor 31 

§ 198  Rapporter 32 

§ 199  Träff med Melleruds golfklubb 33 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 172 Dnr KS 2018/315.426 

 

Information om Rapport om uppföljning av miljökrav i 
lokalvårdsprodukter år 2017 i Dalsland 
 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Dalslandskommunerna Mellerud, Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Åmål  

samt Säffle samverkar beträffande upphandling av lokalvårdsprodukter.  

Dessa kommuner har ett gemensamt avtal ”Lokalvårdsprodukter, papper och plast” 

2015-06-01-2018-05-31, vilket har förlängts t.o.m. 2019-05-31. Kommunerna har en 

gemensam Lokalvårdspolicy från 2015, vilken låg till grund för upphandlingen, dock 

ännu ej politiskt antagen i alla kommunerna.  

Lokalvårdscheferna i Melleruds, Bengtsfors, Dals-Eds och Färgelanda kommuner  

har framfört önskemål om att Dalslands miljö- och energiförbund ska följa upp 

miljökraven i avtalet beträffande levererade lokalvårdsprodukter år 2017. Direktionen 

för Dalslands miljö- och energiförbund har fastlagt detta uppdrag.  

Rapporten visar hur 4 obligatoriska miljökrav i avtalet har uppfyllts, d v s i vilken grad 

leverantören samt levererade varor till fyra kommuner har levt upp till ställda 

miljökrav. Rapporten redovisar också om miljöanpassade inköp sker, i enlighet med 

riktlinjer i lokalvårdspolicyn som säger ”Lokalvården ska i första hand ske utan 

kemikalier, i andra hand med biotekniska produkter och i sista hand med kemikalier 

som är hälso- och miljöanpassade". Statistik för 6 kommuner redovisas i två tabeller, 

över andelen miljömärkta varor, andelen icke miljömärkta varor, andelen biotekniska 

produkter samt inköpta mikrofiberprodukter.  

Miljöstrategen redovisar rapportens resultat. 

 

Beslutsunderlag 

• Rapport om uppföljning av miljökrav i lokalvårdsprodukter år 2017 i Dalsland. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 173 Dnr KS 2018/76.041 

 

Socialnämndens budgetförslag för 2019 
 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 

 

Sammanfattning av ärendet  

Socialnämndens presidie och t.f. socialchefen redovisar nämndens budgetförslag  

för 2019 och diskuterar behov och åtgärder. 

Redan 2018 kommer de ekonomiska förutsättningarna att försämras jämfört med de 

sista årens mycket goda ekonomiska resultat i kommunen. 

I förslaget till budget för 2019 finns både tillskott och effektiviseringskrav som berör 

socialnämndens verksamhet och ytterligare effektiviseringar kommer att behövas i 

slutet av planperioden om inte planeringsförutsättningarna förändras.  

Den demografiska utmaningen gör att behovet av kommunala välfärdstjänster  

ökar samtidigt som skatteintäkterna inte kommer öka i samma takt 

 

Beslutsunderlag 

• Tjänstemannaförslag till budget 2019. 

• Socialnämndens beslut 2018-04-24, § 62. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 174 Dnr KS 2018/261.042 

 

Intern kontrollplan för socialnämnden 2018 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

För att säkerställa att kommunens verksamhet bedrivs i enlighet med över-gripande 

mål, fastställda planer, reglementen och andra styrdokument skall  

en intern kontrollplan finnas.  

Det yttersta ansvaret för den interna kontrollen innehar nämnden inom respektive 

verksamhetsområde. 

 

Beslutsunderlag 

• Intern kontrollplan för socialnämnden 2018.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 

Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 

 

 

_________________________ _________________________ 

Tommy W Johansson Daniel Jensen 
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§ 175 Dnr KS 2018/76.041 

 

Kultur- och utbildningsnämndens budgetförslag för 2019 
 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 

 

Sammanfattning av ärendet  

Kultur- och utbildningsnämndens presidie och förvaltningschefen redovisar nämndens 

budgetförslag för 2019 och diskuterar behov och åtgärder. 

Frågan kring införande av familjecentral i Melleruds tätort lyfts. 

 

Beslutsunderlag 

• Tjänstemannaförslag till budget 2019. 

• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2018-04-18, § 44. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 176 Dnr KS 2018/249.042 

 

Intern kontrollplan för kultur- och utbildningsnämnden 2018  
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

För att säkerställa att kommunens verksamhet bedrivs i enlighet med över-gripande 

mål, fastställda planer, reglementen och andra styrdokument skall  

en intern kontrollplan finnas.  

Det yttersta ansvaret för den interna kontrollen innehar nämnden inom respektive 

verksamhetsområde. 

 

Beslutsunderlag 

• Intern kontrollplan för kultur- och utbildningsnämnden 2018.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 

Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 

 

 

_________________________ _________________________ 

Tommy W Johansson Daniel Jensen 
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§ 177 Dnr KS 2018/222.287 

 

Nordalsskolan, investeringsmedel till utbyggnad av lokaler  
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. bevilja kultur- och utbildningsnämnden 5,3 Mnkr för utbyggnation av två klassrum 

på Nordalsskolan samt utökad yta av Nordalsskolans personalrum. 

2. finansiering sker genom en utökning av investeringsbudgeten för 2018. 

 

Sammanfattning av ärendet  

Med anledning av det ökade elevantalet i Melleruds kommun har kultur- och 

utbildningsförvaltningens skolsamordnare fått i uppdrag att genomföra en 

lokalöversyn av grundskolan och gymnasieskolan.  

Efter genomförd utredning föreslår kultur- och utbildningsförvaltningen att det byggs 

två klassrum på Nordalsskolan och att personalrummets yta utökas, på bekostnad av 

ett grupprum.  

Kultur- och utbildningsnämnden har den 21 mars 2018, § 35, begärt av 

kommunstyrelsen att få investeringsmedel för utbyggnation av två klassrum  

på Nordalsskolan, samt utökad yta av Nordalsskolans personalrum.  

Arbetsutskottet beslutade den 17 april 2018, § 148, att återremittera ärendet  

till kultur- och utbildnings-nämnden för framtagande kostnadsberäkning av 

utbyggnation av två klassrum på Nordalsskolan samt utökad yta av Nordals- 

skolans personalrum.  

Kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 18 april 2018, § 45, att begära  

av kommunstyrelsen att få investeringsmedel på 5,3 Mnkr för utbyggnation av  

två klassrum på Nordalsskolan, samt utökad yta av Nordalsskolans personalrum. 

 

Beslutsunderlag  

• Lokalöversyn – grund- och gymnasieskolan. 

• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2018-03-21, § 35. 

• Arbetsutskottets beslut 2018-04-17, § 148. 

• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2018-04-18, § 45. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att  

1. bevilja kultur- och utbildningsnämnden 5,3 Mnkr för utbyggnation av två klassrum 

på Nordalsskolan samt utökad yta av Nordalsskolans personalrum. 

2. finansiering sker genom en utökning av investeringsbudgeten för 2018. 
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Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 

Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 

 

 

_________________________ _________________________ 

Tommy W Johansson Daniel Jensen 

 

  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-08 10

  

 

 

 

 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 178 Dnr KS 2018/76.041 

 

Byggnadsnämndens budgetförslag för 2019 
 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Byggnadsnämndens presidie redovisar nämndens budgetförslag för 2019  

och diskuterar behov och åtgärder. 

Byggnadsnämnden Har den 18 april 2018, § 73, godkänt tjänstemannaförslaget  

till budget 2019 med en justering där borttagna projekt -500 tkr överförs till 

kommunstyrelsens administration. Byggnadsnämndens föreslå att kommun-

fullmäktige beviljar medel för 2019 på 700 tkr för framtagande av ny primärkarta över 

Melleruds kommun.  

 

Beslutsunderlag 

• Tjänstemannaförslag till budget 2019. 

• Byggnadsnämndens beslut 2018-04-18, § 73. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 179 Dnr KS 2018/250.042 

 

Intern kontrollplan för byggnadsnämnden 2018  
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

För att säkerställa att kommunens verksamhet bedrivs i enlighet med övergripande 

mål, fastställda planer, reglementen och andra styrdokument skall  

en intern kontrollplan finnas.  

Det yttersta ansvaret för den interna kontrollen innehar nämnden inom respektive 

verksamhetsområde. 

 

Beslutsunderlag 

• Intern kontrollplan för byggnadsnämnden 2018.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 

Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 

 

 

_________________________ _________________________ 

Tommy W Johansson Daniel Jensen 
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§ 180 Dnr KS 2018/230.042 

 

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud,  
årsredovisning 2017  
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun 

1. godkänner Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud årsredovisning  

för år 2017. 

2. beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud har överlämnat årsredovisning, 

verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för 2017. 

Förbundets revisorer har granskat årsredovisningen och tillstyrker ansvarsfrihet. 

 

Beslutsunderlag 

• Samordningsförbundets i Vänersborg/Mellerud årsredovisning   

och revisionsberättelse för år 2017. 

• Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud beslut 2018-03-28, § 19.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun 

1. godkänner Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud årsredovisning  

för år 2017. 

2. beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 

Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 

 

 

_________________________ _________________________ 

Tommy W Johansson Daniel Jensen 
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§ 181 Dnr KS 2018/76.041 

 

Kommunstyrelsens budgetförslag för 2019 
 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. arbetsutskottet avsätter tid till att gå igenom och se vilka investeringar  
som det går att skjuta på 2018-2019-2020-2021 

2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram behov av avgiftshöjning inom VA 
med anledning av ny VA-plan. 

3. kommunchefens ledningsgrupp får i uppdrag att fortsätta budgetberedningen  
för planåren 2020 och 2021, för att återkomma med åtgärdsförslag vid 
budgetdialog den 28 september 2018. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchefen och samhällsbyggnadschefen redovisar kommunstyrelsens 

budgetförslag för 2019 och diskuterar behov och åtgärder. 

 

Beslutsunderlag 

• Tjänstemannaförslag till budget 2019. 

• Förslag från (MP). 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

1. arbetsutskottet avsätter tid till att gå igenom och se vilka investeringar  
som det går att skjuta på 2018-2019-2020-2021 

2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram behov av avgiftshöjning  
inom VA med anledning av ny VA-plan. 

3. kommunchefens ledningsgrupp får i uppdrag att fortsätta budgetberedningen  
för planåren 2020 och 2021, för att återkomma med åtgärdsförslag vid 
budgetdialog den 28 september 2018. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadschefen 

Kommunchefen 

Ekonomichefen 
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§ 182 Dnr KS 2018/297.042 

 

Prognos 1/2018 
 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. varje styrelse/nämnd får i uppdrag att föreslå kostnadssänkande/intäktsökande 
åtgärder. Redovisning ska ske vid arbetsutskottets och kommunstyrelsens 
sammanträden den 5 juni 2018. 

2. socialnämnden får i uppdrag att redovisa plan för kostnadsanpassning  
2018-2019. 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och beslutar att socialnämnden beviljas 

8 Mnkr i tilläggsanslag med hänvisning till kommunens finansiella förutsättningar och 

pågående omstruktureringsåtgärder inom äldreomsorgen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Första prognosen för 2018 visar ett positivt resultat på 14,5 Mnkr. Verksam- 

heternas nettokostnader redovisar sammantaget ett resultat som är 8,9 Mnkr sämre 

än årets budget. Skatt och bidrag är 4,8 Mnkr bättre än budget.  

Finansnettot beräknas bli ca 1,5 Mnkr bättre än budget. Redovisning av förskotterade 

statsbidrag för flyktingverksamheten som ska användas till investeringar har förbättrat 

resultatet med 8,7 mnkr. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

1. varje styrelse/nämnd får i uppdrag att föreslå kostnadssänkande/intäktsökande 
åtgärder. Redovisning ska ske vid arbetsutskottets och kommunstyrelsens 
sammanträden den 5 juni 2018. 

2. socialnämnden får i uppdrag att redovisa plan för kostnadsanpassning  
2018-2019. 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och beslutar att socialnämnden beviljas 

8 Mnkr i tilläggsanslag med hänvisning till kommunens finansiella förutsättningar och 

pågående omstruktureringsåtgärder inom äldreomsorgen. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 

Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 

 

 

_________________________ _________________________ 

Tommy W Johansson Daniel Jensen 
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Beslutet skickas till 

Byggnadsnämnden 

Kultur- och utbildningsnämnden 

Socialnämnden 

Kommunchefen 

Ekonomichefen 
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§ 183  

 

Information om Förmånsbestämd ålderspension (FÅP) 
 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Den Förmånsbestämda ålderspensionen (FÅP) är en del av tjänstepensionen  

för kommun- och landstingsanställda som är födda före 1986 och som har högre lön. 

Den garanterar en pension som motsvarar en viss procent av slutlönen vid 

pensionsåldern. 

Representant för Skandia informerar om den förmånsbestämda ålderspensionen (FÅP) 

och löneutvecklingens effekt på denna. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 184 Dnr KS 2018/265.042 

 

AB Melleruds Bostäder – prognos 1/2018 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut  

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.  

 

Sammanfattning av ärendet  

Första prognosen för 2018 visar ett överskott och kommer att ge ett positivt resultat 

på 3,850 Mnkr.  
 

Beslutsunderlag  

• Prognos 1/2018.  

• AB Melleruds Bostäders beslut 2018-04-11, § 37.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 

Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 

 

 

_________________________ _________________________ 

Tommy W Johansson Daniel Jensen 
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§ 185 Dnr KS 2018/266.054 

 

Projekt Städmaskin Rådahallen 
 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge enhetschefen för Rådahallen i uppdrag att  

starta projektet projekt Städmaskin Rådahallen och att lämna en slutredo- 

visning när projektet är slutfört. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Rådahallen har behov av att införskaffa ytterligare en städmaskin för att på ett 

effektivt sätt städa de utökade golvytorna i och med den nybyggda sporthallen  

i anslutning till Rådahallen. 

Projektet finansieras genom en utökning med 16 300 kronor i driftbudgeten  

för 2019 för att täcka ökade kapitalkostnader. 

Projektet beräknas pågå från den 1 maj till den 30 juni 2018. 

 

Beslutsunderlag 

• Projektbeskrivning med kostnadskalkyl och omfördelningsförslag. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att ge enhetschefen för Rådahallen 

i uppdrag att starta projektet projekt Städmaskin Rådahallen och  

att lämna en slutredovisning när projektet är slutfört. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 186 Dnr KS 2018/317.106 

 
Vänortsutbyte med nya kommunen Saaremaa i Estland 
 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att Melleruds kommun önskar en vänortssamverkan med 

den nybildade kommunen Saaremaa i Estland. 

 

Sammanfattning av ärende 

Sedan mitten på 1990-talet har Melleruds kommun haft vänortskontakter med 

Orisaare i Estland. I och med den pågående kommunsammanslagningen i Estland har 

en förfrågan från Saaremaa Municipality Government inkommit den 26 april 2018 om 

Melleruds kommun fortsatt har intresse av vänortsutbyte med den nya kommunen 

Saaremaa. 

 

Beslutsunderlag 

• Förfrågan från Saaremaa Municipality Government. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet beslutar att Melleruds kommun inte önskar 

vänortssamverkan med den nybildade kommunen Saaremaa i Estland. 

Daniel Jensen (KD) och Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att 

Melleruds kommun önskar en vänortssamverkan med den nybildade kommunen 

Saaremaa i Estland. 

 

Beslutet skickas till 

Saaremaa Municipality Government  
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§ 187 Dnr KS 2017/619.555 

 

Svar på medborgarförslag om breddning och utjämning av 
sjösättningsrampen i Sunnanå Hamn vid hamnkrogen  
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bifalla medborgarförslaget i den del som avser 

restaurering av sjösättningsrampen och under förutsättning att medel kan  

beviljas i investeringsbudget. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Christian Karlsson, Mellerud, föreslår i ett medborgarförslag den 27 oktober 2017  

att en breddning, utjämning och restaurering görs av sjösättningsrampen i Sunnanå 

vid hamnkrogen. 

Arbetsutskottet beslutade den5 december 2017, § 482, att ge samhälls-

byggnadschefen i uppdrag att utreda medborgarförslaget och lämna förslag till svar.  

Arbetsutskottet beslutade den 20 mars 2018, § 110, att återremittera ärendet  

för att ytterligare beredning utifrån förd diskussion.  

 

Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag. 

• Samhällsbyggnadsförvaltningens utredning. 

• Arbetsutskottets beslut 2018-03-20, § 110. 

• Reviderad utredning med bilder. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att bifalla medborgarförslaget i 

den del som avser restaurering av sjösättningsrampen och under förutsättning att 

medel kan beviljas i investeringsbudget. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 188    

 

Tekniska frågor  
 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadschefen redogör för aktuella tekniska frågor: 

• Turistbyrån i Sunnanå Hamn 

Fastighetschefen informerar om att personal till turistbyrån i Sunnanå Hamn är på 

gång. Däremot har ingen visat intresse för att driva caféet i Stenmagasinet. 

• Stinsenfastigheten 

Fastighetschefen informerar om fastighetens skick och vilka åtgärder som måste 

vidtas. 

• Wifi på Resecentrum 

Fastighetschefen informerar om behov av eventuell begränsning av wifi på 

Resecentrum på grund av skadegörelse m.m. 

• Förfrågan om markköp/markbyte 

Samhällsbyggnadschefen informerar om förfrågan om köp av kommunal mark/byte 

av mark. 

• Försäljning av mark/iordningställande av väg 

Samhällsbyggnadschefen informerar om försäljning av mark i kvarteret 

Trädgårdsmästaren och behov av iordningställande av väg i området. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 189  Dnr KS 2018/290.409 

 

Remissvar angående ansökan om undersökningstillstånd från 
Odin Metals Ltd avseende ett område i Bengtsfors, Dals Eds, 

Melleruds och Åmåls kommuner benämnt Dingelvik nr 100  
 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att Melleruds kommun vill att Odin Metals Ltd ska specificera 

hur grund- och ytvatten kan påverkas samt i vilka områden som träd kan komma att 

tas ned. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Bergsstaten har i skrivelse den 24 april 2018 erbjudit Bengtsfors, Dals Eds, Melleruds 

och Åmåls kommuner att yttra sig över en ansökan om undersöknings-tillstånd enligt 

minerallagen från Odin Metal Ltd. Ansökan avser ett område som benämnts Dingelvik 

nr 100.  

Enligt 3 § mineralförordningen (1992:285) ska länsstyrelser och kommuner ges 

tillfälle att yttra sig över ansökningar om undersökningstillstånd. 

 

Beslutsunderlag 

• Remisshandling. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att Melleruds kommun vill att Odin 

Metals Ltd ska specificera hur grund- och ytvatten kan påverkas samt i vilka områden 

som träd kan komma att tas ned. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 

Beslutet skickas till 

Bergsstaten 
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§ 190 Dnr KS 2018/286.214 

 

Detaljplan avseende ny väganslutning till bostadsområdet 
Sundserud, uppdrag 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar att ge byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta  

en ny detaljplan avseende ny väganslutning till bostadsområdet Sundserud. 

 

Sammanfattning av ärendet  

Befintlig väganslutning från väg 2221 (genomfartsväg i Åsensbruk) till det blivande 

bostadsområdet i Sundserud är undermålig ur trafiksäkerhetssynpunkt. Den gällande 

detaljplanen anger ett nytt vägområde ca 200 m söder om befintlig väg, som innebär 

stora ingrepp i naturen och även stora kostnader. För att få en mer ändamålsenlig 

vägdragning från genomfartsvägen och med mindre ingrepp i naturen, föreslår Plan- 

och byggenheten att en ny detaljplan för det berörda området tas fram, som medger 

en ekonomisk och trafiksäker vägdragning. En ny detaljplan ger också en önskvärd 

tydlighet ur planteknisk synpunkt istället för en planändring.  

Plan- och byggenheten bedömer att planen kan tas fram genom ett 

standardförfarande (ev. begränsat standardförfarande), då detaljplanen är förenlig 

med översiktsplanen och ej av betydande intresse för allmänheten och ej heller 

medför en betydande miljöpåverkan.  

En ny detaljplan för det begränsade området bedöms ha ett ringa intresse för 

allmänheten, varför Plan-och byggenheten anser att ett antagande av planen kan 

delegeras till Byggnadsnämnden.  

Kostnaderna regleras inom marköverlåtelseavtal mellan kommunen och exploatören.  

Byggnadsnämnden beslutade den 18 april 2018, § 74, att begära hos 

Kommunstyrelsen att få uppdraget att upprätta ny detaljplan avseende ny 

väganslutning till bostadsområdet Sundserud.  

 

Beslutsunderlag  

• Gällande detaljplan för bostadsområdet i Sundserud, laga kraft 1992-09-10.  

• Start-PM. 

• Byggnadsnämndens beslut 2018-04-18, § 74. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att ge byggnadsnämnden i 

uppdrag att upprätta en ny detaljplan avseende ny väganslutning till bostads-området 

Sundserud. 

 

  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-08 24

  

 

 

 

 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 

Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 

 

 

_________________________ _________________________ 

Tommy W Johansson Daniel Jensen 
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§ 191 Dnr KS 2017/691.425 

 

Svar på medborgarförslag om förbud av raketer och smällare 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. anse medborgarförslaget som besvarat. 

2. ge kommunstyrelsen i uppdrag att föreslå hur avsnittet om fyrverkerier och andra 

pyrotekniska varor kan förtydligas i Allmänna ordningsföreskrifter för Melleruds 

kommun. 

3. Melleruds kommun inte ska bevilja medel för raketer. 

Sammanfattning av ärendet 

Annica Knudsen, Mellerud, föreslår i ett medborgarförslag den 4 december 2017  

att kommunen inför förbud mot raketer och smällare för alla djurs skull. 

Enligt ordningslagen får inte pyrotekniska varor användas utan tillstånd av 

Polismyndigheten. Kommunen får meddela ytterligare föreskrifter. 

I Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Melleruds kommun behandlas fyrverkerier 

och andra pyrotekniska varor. I dagsläget finns risk att nämnda avsnitt uppfattas som 

otydligt. För att hjälpa medborgare och besökare att göra rätt kan det vara skäligt att 

förtydliga avsnittet om fyrverkerier och pyrotekniska varor i kommunens allmänna 

lokala ordningsföreskrifter. 

Som parentes kan nämnas att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap arbetar 

för att införa krav på utbildning och tillstånd för användning av den specifika typen av 

fyrverkerier, raket med styrpinne. Kravet kommer att gälla privata personer. 

 

Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag 

• Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Melleruds kommun. 

• Kommunstyrelseförvaltningens förslag på svar. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att 

1. anse medborgarförslaget som besvarat. 

2. ge kommunstyrelsen i uppdrag att föreslå hur avsnittet om fyrverkerier och andra 

pyrotekniska varor kan förtydligas i Allmänna ordningsföreskrifter för Melleruds 

kommun. 

3. Melleruds kommun inte ska bevilja medel för raketer. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 192 Dnr KS 2017/441.434 

 

Svar på motion för att verka för avskaffande av "jaktmetoden" 
med utsättning av fåglar i syfte att skjuta dem 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att frågan ligger utom  

den kommunala kompetensen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Tony Johansson (MP) föreslår i en motion den 10 juli 2017 att kommunfullmäktige 

beslutar att Melleruds kommun aktivt ska verka för att avskaffa ”jaktmetoden”  

med utsättning av fåglar i syfte att skjuta dem. 

Frågan om utsättning av fåglar regleras bland annat av jaktlagstiftningen. 

Länsstyrelsen hanterar tillstånd enligt miljöbalken för anläggande av vilthägn  

så väl som tillstånd enligt jaktförordningen. Naturvårdsverket får utge föreskrifter 

inom området. 

Frågan anses därmed ligga utanför den kommunala kompetensen. Motionen bör därför 

avslås. 

 

Beslutsunderlag 

• Motion 

• Kommunstyrelseförvaltningens förslag på svar. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att 

frågan ligger utom den kommunala kompetensen. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 193 Dnr KS 2017/158.842 

 

Svar på motion om digitala ljustavlor vid Melleruds infarter 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen som besvarad (med hänvisning till 

skyltgruppens arbete samt att det finns behov av att renovera eller ersätta befintlig 

skyltupphängning). 

 

Reservationer 

Daniel Jensen (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Daniel Jensen (KD) föreslår i en motion den 21 mars 2017 att kommunfullmäktige 

beslutar att Melleruds kommun investerar i digitala ljustavlor vid infarterna till 

köpingen, i första hand längs E45 och i andra hand infart Rv 166 samt erbjuda 

näringslivet att köpa reklamtid på dessa. 

Utredningen presenterar fyra alternativa förslag till svar på motionen med 

överväganden som de förtroendevalda får ta ställning till. 

Beslutsunderlag 

• Motion 

• Trafikverkets uppfattning om bildväxlande reklam intill vägar. 

• Kommunstyrelseförvaltningens förslag på svar. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Daniel Jensen (KD): Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen genom att låta 

annan aktör införskaffa och arrendera ljustavlorna. Ljustavlorna kan både användas 

för information om evenemang så väl som att låta företagare köpa reklamplats. En 

förutsättning är att Trafikverket beviljar ansökan om att få sätta upp ljustavla utmed 

det statliga vägnätet. 

 

Tommy W Johansson (S) och Martin Eriksson (C): Kommunfullmäktige beslutar att 

anse motionen som besvarad med hänvisning till skyltgruppens arbete samt att det 

finns behov av att renovera eller ersätta befintlig skyltupphängning. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslagen och finner att arbetsutskottet bifaller Tommy W 

Johanssons m.fl. förslag. 
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§ 194 Dnr KS 2017/157.106 

 

Svar på motion om att inrätta lantmäteritjänst i Mellerud 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Avstår 

Daniel Jensen (KD) avstår från att delta i beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Daniel Jensen (KD) föreslår i en motion den 20 mars 2017 att kommunfullmäktige 

beslutar att kommunen utreder möjligheten att inrätta en tjänst som lantmätare, 

antingen som en kombinationstjänst eller i samverkan med annan kommun. 

Enligt lagen (1995:1393) om kommunal lantmäterimyndighet får en kommun ansöka 

om att inrätta en kommunal lantmäterimyndighet. Kravet är att funktionen ska vara 

fristående, bestå av minst två tjänster, verka inom kommunens område samt ha ett 

informationssystem för utbyte med staten. 

Att inrätta enbart en tjänst som lantmäteriförrättare i kommunen är inte möjlig. 

Eftersom det finns krav på självständighet är det inte heller möjligt att kombinera 

tjänsten med andra uppdrag.  

Intresse för att söka gemensam lösning med Dalslandskommunerna har undersökts 

och anses inte föreligga i dagsläget. 

Av dessa skäl bör motionen avslås.  

 

Beslutsunderlag 

• Motion 

• Kommunal lantmäterimyndigheten, Lantmäteriet 

• Lag (1995:1393) om kommunal lantmäterimyndighet 

• Kommunstyrelseförvaltningens förslag på svar. 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-19951393-om-kommunal-lantmaterimyndighet_sfs-1995-1393
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§ 195 Dnr KS 2018/247.845 

 

Vita Sandars Camping - godkännande av investering i 
fiberutbyggnad  
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. Melleruds kommun godkänner en investering avseende fiberutbyggnad till ett 

belopp av 75 tkr (75 000 kronor). 

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

av investeringen.  

3. avskrivningstiden ska vara 20 år. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Vita Sandars  

Camping AB ska kommunen lämna medgivande till en investering. 

Vita Sandars Camping AB har den 9 april 2018 ansökt om att kommunen godkänner 

en investering avseende fiberutbyggnad.  

Investeringskostnaden beräknas uppgå till 75 tkr. Begärd avskrivningstid  

är 20 år. 

 

Beslutsunderlag 

• Skrivelse från Vita Sandars Camping AB.  

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att  

1. Melleruds kommun godkänner en investering avseende fiberutbyggnad till ett 

belopp av 75 tkr (75 000 kronor). 

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

av investeringen.  

3. avskrivningstiden ska vara 20 år. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 
Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 

 

 

_________________________ _________________________ 

Tommy W Johansson Daniel Jensen 
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§ 196 Dnr KS 2018/258.299 

 

Förslag om Föreningshus i Mellerud  
 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att ta med frågan i  

arbetet med lokalförsörjningsprogrammet.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Funktionshinderrörelsen i Melleruds kommun har den 13 april 2018 lämnat in en 

skrivelse med önskemål om att kommunen köper en tillgänglighetsanpassad lokal som 

ABF får i uppdrag att förvalta.  

Lokalen ska vara en samlingspunkt för kommunens föreningar och öka samverkan och 

minska kostnaderna för föreningarna och kommunen. 

 

Beslutsunderlag 

• Funktionshinderrörelsens skrivelse. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att 

ta med frågan i arbetet med lokalförsörjningsprogrammet.  

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 

Beslutet skickas till 

Funktionshinderrörelsen i Melleruds kommun   
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§ 197  

   

Aktuella frågor 
 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 

 

Sammanfattning av ärendet  

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Båtturer mellan Åmål och Sunnanå Hamn 

Förfrågan har inkommit från ett företag till kommunstyrelsens ordförande om 

kommunal sponsring av båtturer mellan Åmål och Sunnanå Hamn med 10 tkr. 

Enligt Kommunallagen får individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare endast 

lämnas om det finns synnerliga skäl för det vilket gör att kommunen  

inte kan sponsra denna verksamhet. 

• Hemvärnsgården 

Eva Pärsson (M) frågar om kommunen fakturerat föreningen Mellerudshjälpen 

för användandet av hemvärnsgården för bostadslösa migranter. Ordföranden  

svarar att någon sådan fakturering inte gjorts.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 198    

 

Rapporter 
 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 

 

Sammanfattning av ärendet  

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen rapporterar från samman- 

träden m.m: 

• Biogas Brålanda 

Daniel Jensen (KD) rapporterar från Biogas Brålandas årsstämma den  

4 maj 2018 i Sunnanå Hamn. 

• Fyrbodals kommunalförbund 

Eva Pärsson (M) rapporterar från Fyrbodals förbundsstyrelses sammanträde  

den 3 maj 2018. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 

 

 

  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-08 33

  

 

 

 

 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 199    

 

Träff med Melleruds golfklubb  
 

Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens arbetsutskott träffar representanter för Melleruds  

golfklubb för att få aktuell information om klubbens verksamhet och  

ekonomi. 


