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Tjänstemän Sophia Vikström, kommunchef    
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Torbjörn Svedung, administrativ chef §§ 203-204 
Karolina Christensen, sektorchef vård och omsorg § 205 
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§ 200 Dnr KS 2018/335.042 
 
Dalslands miljö- och energiförbund, bokslut 2017 och 
revisionsberättelse  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen  
för Dalslands miljö- och energiförbund samt de enskilda förtroendevalda  
i detta organ ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Dalslands miljö- och energiförbund har översänt bokslut för 2017.  

Verksamheten uppvisar ett positivt resultat med 4 229 tkr. Budgeterat resultat. 
var minus 231 tkr. 
 
Beslutsunderlag 

• Dalslands miljö- och energiförbund bokslut och revisionsberättelse 2017. 
• Dalslands miljö- och energinämnd beslut 2018-03-22, § 17. 
• Dalslands miljö- och energiförbund beslut 2018-04-12, § 6. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar 
förbundsdirektionen för Dalslands miljö- och energiförbund samt de enskilda 
förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 201 Dnr KS 2018/331.041 
 
Dalslands miljö- och energinämnds taxor 2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun antar Dalslands miljö-  
och energinämnds taxor och avgifter för 2019 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Dalslands energi- och miljönämnd har den 12 april 2018, § 9, beslutat att föreslå 
kommunfullmäktige i kommunerna Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda och Mellerud att 
fastställa taxor och avgifter för Dalslands miljö- och energinämnds verksamhet enligt 
föreliggande förslag. 
 
Beslutsunderlag 

• Dalslands miljö- och energinämnd beslut 2018-03-22, § 20. 
• Dalslands miljö- och energiförbund beslut 2018-04-12, § 9. 
• Grundtaxa MB 2019 
• Grundtaxa MB bilaga 1 
• Grundtaxa MB bilaga 2 
• Grundtaxa MB bilaga 3 
• Taxa Offentlig kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen 2019 
• Taxa Tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer 2019 
• Taxa enligt strålskyddslagen (solarier) 2019  
• Jämförelse avgifter inför 2019 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun antar 
Dalslands miljö- och energinämnds taxor och avgifter för 2019 enligt föreliggande 
förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 202 Dnr KS 2018/329.041 
 
Dalslands miljö- och energiförbund/nämnd - budget 2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Dalslands miljö- och energiförbunds/ 
nämnds budget för 2019 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Dalslands miljö- och energiförbunds direktion har den 12 april 2018, § 8, 
rekommenderat medlemskommunerna att kommunbidragen för 2018 ka uppgå  
till 11,250 Mnkr i enlighet med Dalslands miljö- och energinämnds analys och 
konsekvensbeskrivning. Direktionen ser det som angeläget med budgetförutsättningar 
som är tydliga och transperanta för både förbundet och kommunerna. Prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) kan därvid vara  
en lämplig utgångspunkt för fortsatt budgetarbete. 
 
Beslutsunderlag 

• Förbundschefens tjänsteskrivelse 2018-03-13. 
• Dalslands miljö- och energinämnd beslut 2018-03-22, § 19. 
• Dalslands miljö- och energiförbund beslut 2018-04-12, § 8. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Dalslands miljö- 
och energiförbunds/nämnds budget för 2019 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 203    
 
Integrations- och arbetsmarknadsfrågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Administrative chefen och ekonomichefen informerar om aktuella integrations-  
och arbetsmarknadsfrågor: 

• Schablonersättning  
Färre asylsökande innebär också minskad schablonersättning de kommande åren. 

• Insatser/aktiviteter 
Administrative chefen informerar om pågående aktiviteter för nyanlända tillsammans 
med externa aktörer. Arbetsförmedlingen flyttar all verksamhet  
till Vänersborg. Kommunen kommer att behöva gå in med extra medel för  
insats riktad till kvinnor tillsammans med Dalslands folkhögskola och Arbets-
förmedlingen. Ny EFS-ansökan på gång för att bredda integrationen m.m. 
Inventering av målgrupper pågår. 

 
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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§ 204  Dnr KS 2017/730.167 
 
Informationssäkerhetsprogram 2020, redovisning av ansökan 
 
Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ansökan till Informationssäkerhets- 
program 2020 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den 30 november 2017 beslutade Fyrbodals kommunalförbund att rekommendera 
medlemskommunerna att fortsätta sitt arbete inom informationssäkerhetsområdet och 
ta stöd av Digitaliseringsrådets insatser i Informationssäkerhetsprogram 2020. 

Informationssäkerhetsprogrammet 2020 ligger i linje med de behov som Melleruds 
kommun har inom informationssäkerhetsarbetet. 

Arbetsutskottet beslutade den 23 januari 2018, § 37, att  

1. ge kommunchefen i uppdrag att utse en informationssäkerhetssamordnare.  

2. ta fram en ansökan för hur Melleruds kommun kan genomföra programmet. 

3. ansökan ska redovisas vid arbetsutskottets sammanträde den 22 maj 2018. 
 
Beslutsunderlag 

• Skrivelse från Fyrbodals kommunalförbund inkommen den 19 december 2017. 
• Riktlinjer för Informationssäkerhetsprogram 2020, Västra Götalandsregionen 2017-

10-10. 
• Arbetsutskottets beslut 2018-01-23, § 37. 
• Förslag till ansökan till informationssäkerhetsprogram 2020. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ansökan till 
Informationssäkerhetsprogram 2020 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-22 8
  
 
 
 
 
 

§ 205  Dnr KS 2018/185.730 
 
Svar på remissen Översyn av grundskyddet för pensionärer – 
inriktning för ett nytt grundskydd (Ds 2018:8) 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun inte har något att erinra mot 
föreslagen reform och utrett förslag om förändrat grundskydd för pensionärer.  

Sammanfattning av ärendet 
Melleruds kommun är remissinstans och är inbjudna att lämna synpunkter på 
utredningen och föreslagen förändring av grundskyddet för pensionärer. Orsaken till 
utredningen beskrivs på följande vis i remissen. 

En långvarig period av reallönetillväxt som har lett till att omfattningen av 
grundskyddet successivt minskat i förhållande till medianinkomsten i samhället. Det 
fanns därför ett behov av att analysera utvecklingen och överväga behovet av 
förändringar i grundskyddet. 
 
Beslutsunderlag 

• Remisshandlingar - 
http://www.regeringen.se/494697/contentassets/e990cd56d4094b1ca7d8b6317596c
5cc/oversyn-av-grundskydedet-for-pensionarer-inriktning-for-ett-nytt-grundskydd-
ds2018_8.pdf  

• Förslag till remissvar 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun inte har 
något att erinra mot föreslagen reform och utrett förslag om förändrat grundskydd för 
pensionärer. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 206 
 
Ajournering av sammanträdet 
 
Sammanträdet ajourneras mellan klockan 09.50 och 10.30 på grund av 
deltagande vid ceremonin med första spadtaget för nya köpcentret på Västerråda.  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 207 Dnr KS 2018/318.311 
 
Projekt Tillgänglighetsanpassning Gata/Park, startbesked  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta projektet 
Tillgänglighetsanpassning Gata/Park och lämna en slutredovisning när projektet är 
slutfört. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Projektet genomförs för att öka tillgängligheten för funktionshindrade personer inom 
kommunens offentliga rum. Exempel på detta kan vara nya/förbättrade 
handikapparkeringar, matta för tillgänglighet till sandstrand (Vita Sannar), 
tillgänglighetsanpassade bord och hårdgjorda ytor för tillgänglighet av dessa, 
anpassning av gatumiljöer så som borttagning av kantstenar och andra typer av hinder 
m.m.  

Finansiering av kapitalkostnader ske genom en utökad ram begärs från och med  
år 2019 med 20 400 kronor. 

Projektet kommer att pågå från den 28 maj till den 31 december 2018. 
 
Beslutsunderlag 

• Projektbeskrivning och kostnadskalkyl. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i 
uppdrag att starta projektet Tillgänglighetsanpassning Gata/Park och lämna en 
slutredovisning när projektet är slutfört. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschef gata/park 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 208 Dnr KS 2017/616.052 
 
Slutredovisning av projekt Parkering Resecentrum 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av projekt Parkering Resecentrum och 
avslutar ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 20 november 2017, § 447, att ge samhälls-
byggnadschefen i uppdrag att starta projektet Parkering Resecentrum och lämna  
en slutredovisning när projektet är slutfört. 

Projektet finansierades genom en omfördelning av 80 tkr från projekt Reparation  
av kaj vid Dalsland center och 170 tkr från projekt Tekniskt övergripande. 

Projektet pågick från den 6 november till den 31 december 2017. 

Projektet har utförts enligt plan och parkeringen har utökats med 16 nya 
parkeringsplatser. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2017-11-20, § 447. 
• Slutredovisning. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av projekt 
Parkering Resecentrum och avslutar ärendet. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 209  Dnr KS 2017/541.056 
 
Slutredovisning av projekt Upprustning av kontorslokaler  
för Gata/Park 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisningen av projekt Upprustning av 
kontorslokaler för Gata/Park och avslutar ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 11 oktober 2017, § 153, att ge samhällsbyggnads-
chefen i uppdrag att starta projektet Upprustning av kontorslokaler för Gata/Park och 
lämna en slutredovisning när projektet är slutfört. 

Befintliga lokaler har rustats upp med nya ytskikt samt delats av för ett separat kontor 
för enhetschef Gata/Park. Ny möbler har köpts in för tre stycken arbetsplatser samt 
konferensmöbler. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2017-10-11, § 153. 
• Slutredovisning. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen godkänner slutredovisningen av projekt 
Upprustning av kontorslokaler för Gata/Park och avslutar ärendet. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 210  Dnr KS 2018/323.056 
 
Projekt Tillgänglighetsanpassning Fastighet, startbesked 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta projektet 
Tillgänglighetsanpassning Fastighet och lämna en slutredovisning när projektet är 
slutfört. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Syftet med projektet är att skapa tillgänglighet för alla enligt Västra Götalandsregionens 
mål. De åtgärder som ska genomföras är  
dörrautomatik, tröskel och WC-skylt i Sunnanå Hamnkrog, biografens hiss + balkong, 
Individ- och familjeomsorgens kontor, handikapp-WC Pressbyrån och trösklar 
Kulturbruket. 

Projektet pågår från den 1 juni till den 15 december 2018. 
 
Beslutsunderlag 

• Projektbeskrivning och kostnadskalkyl. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i 
uppdrag att starta projektet Tillgänglighetsanpassning Fastighet och lämna en 
slutredovisning när projektet är slutfört. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Fastighetschefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 211  Dnr KS 2018/322.056 
 
Projekt Ny entré kommunhus, startbesked/arbetsgrupp 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta projektet Ny entré kommunhus och 
lämna en slutredovisning när projektet är slutfört. 

2. ge kommunchefen i uppdrag att sätta ihop att en förvaltningsövergripande grupp 
som ska arbeta med projektet. 

3. ge kommunchefen i uppdrag att kontinuerligt informera arbetsutskottet i ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Dagens entré till kommunhuset uppfyller inte tillgänglighetskraven och den är inte rätt 
anpassad för besökande. Behov finns av att utreda möjligheter till ombyggnad för att 
skapa en tillgänglig och kundvänlig entré.  

Projektet pågår från den 1 juni till den 31 oktober 2018. 
 
Beslutsunderlag 

• Projektbeskrivning och kostnadskalkyl. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i 
uppdrag att starta projektet Ny entré kommunhus och lämna en slutredovisning när 
projektet är slutfört. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Fastighetschefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kommunchefen 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 212  Dnr KS 2018/321.056 
 
Projekt Inredning av sjöbod, startbesked  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta projektet 
Inredning av sjöbod och lämna en slutredovisning när projektet är slutfört. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Idag finns en inredd sjöbod och 3 oinredda som inte är sålda. Det finns ett ökat intresse 
för sjöbodar så vi kommer starta inredning av ytterligare en sjöbod. 

Finansiering av kapital- och driftskostnader sker inom befintlig budget. 

Projektet pågår från den 1 juni till den 30 september 2018. 
 
Beslutsunderlag 

• Projektbeskrivning och kostnadskalkyl. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i 
uppdrag att starta projektet Inredning av sjöbod och lämna en slutredovisning när 
projektet är slutfört. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Fastighetschefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 213 Dnr KS 2018/320.163 
 
Projekt Inkopplingspunkter reservkraft, startbesked  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta projektet 
Inkopplingspunkter reservkraft och lämna en slutredovisning när projektet är slutfört. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Vid elavbrott får kommunen driftsproblem i fastigheterna. Värme, varmvatten, ljus 
m.m. upphör att fungera och detta ställer till problem i kommunens verksamheter. Tre 
fastigheter drivs med pellets/flis eldning och där finns risk för bakbrand vid elavbrott. 
Kommunen har idag ett antal inkopplingspunkter på flera av våra fastigheter som inte 
är funktionsdugliga utan behöver byggas om. 

Finansiering av kapital- och driftskostnader sker genom utökad ram för 
kapitalkostnader med 20 tkr från år 2019. 

Projektet pågår från den 30 juni till den 30 november 2018. 
 
Beslutsunderlag 

• Projektbeskrivning och kostnadskalkyl. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen 
i uppdrag att starta projektet Inkopplingspunkter reservkraft och lämna en 
slutredovisning när projektet är slutfört. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Fastighetschefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 214 
 
Tekniska frågor 
 
Förslag till beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadschefen och fastighetschefen redogör för aktuella tekniska frågor: 

• Renovering av Stinsen 
Fastighetschefen informerar om pågående renoveringsarbete av Stinsenfastigheten 
och kostnadskalkyl för genomförandet. 

 
   

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

Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt Geoteknisk undersökning av 
kvarteren Trädgårdsmästaren och Spjutet i Mellerud och avslutar ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Arbetsutskottet beslutade den 7 juni 2017, § 226, att ge samhällsbyggnads- 
chefen i uppdrag att starta projektet Geoteknisk undersökning av kvarteren 
Trädgårdsmästaren och Spjutet i Mellerud och lämna en slutredovisning när projektet är 
slutfört. 

Geoundersökningen är utförd och levererad enligt plan. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2017-06-07, § 226. 
• Slutredovisning. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt 
Geoteknisk undersökning av kvarteren Trädgårdsmästaren och Spjutet i Mellerud och 
avslutar ärendet. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 216  Dnr KS 2016/540.057 
 
Slutredovisning av projekt Köp av skolmoduler förr klassrum till 
Nordalsskolan  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av projekt Köp av skolmoduler förr 
klassrum till Nordalsskolan och avslutar ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 25 januari 2018, § 3, att ge samhällsbyggnads-
chefen i uppdrag att genomföra projektet Köp av skolmoduler förr klassrum till 
Nordalsskolan och lämna en slutredovisning när projektet är slutfört. 

Projektet finansierades genom en omfördelning ab investeringsbudget för 2017 med 4,7 
Mnkr. 

Skolmodulen har uppförts enligt plan med mycket lyckat resultat och tillfört 
Nordalsskolan två klassrum för vardera 30 elever samt två grupprum. Projektet har 
dragit över med 43 tkr vilket främst beror på extra kostnader i samband med 
utbyggnad av nätverk och brandlarmsinstallation. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2018-01-25, § 3. 
• Slutredovisning. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av projekt 
Köp av skolmoduler förr klassrum till Nordalsskolan och avslutar ärendet. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 217  Dnr KS 2012/60.052 
 
Slutredovisning av projekt Sunnanå hamn etapp 2 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt Sunnanå hamn etapp 2 
och avslutar ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Arbetsutskottet beslutade den 7 februari 2012, § 44, att starta projektet Sunnanå hamn 
etapp 2. 

Efter förhandlingar och ändring av detaljplaner, installering av brandlarm,  
sprinkler m.m. så blev bodarna i Sunnanå Hamn godkända att bo i och blev nu 
fritidshus.  

Efter dessa förhandlingar måste ytterligare ändringar göras i Sunnanå hamn och detta 
blev Sunnanå hamn etapp 2. 

Denna etapp 2 bestod av att gräva ur Norra hamnen och flytta 16 flytande sjöbodar dit. 
När detta var gjort så skulle resterande flytande sjöbodar flyttas längre in mot land i 
den gamla hamnen. Dessa 16 flytande sjöbodar ägdes av kommunen och av dessa så 
har elva sålts. Fem sjöbodar har inretts av kommunen och av dessa är tre sålda. 
Kvarstår att sälja är fem varav två är inredda och tre är det inte. 

I detta projekt så har även kommunen sålt mark till sjöbodsägare. I dagsläget är det tio 
tomter som inte sålts utan dessa har arrendekontrakt. I Norra hamnen så har det även 
lagts nya bryggor som ingår i projektet. Vi har valt att redovisa alla kostnader som varit 
under åren för att få en helhet av hela området. 

Kvarvarande fem sjöbodar har ett bokfört värde av 5 Mnkr. Vinsten från försäljning av 
dessa kommer att kvittas mot underskottet i projektet. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2012-02-07, § 44. 
• Slutredovisning. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt 
Sunnanå hamn etapp 2 och avslutar ärendet. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 218   
 
Redovisning av öppna ärenden 2018-05-15 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunchefen och samhällsbyggnadschefen lämnar en återrapportering av  
alla öppna ärenden två gånger per år – vid kommunstyrelsens sammanträden i 
november och juni. 
 
Beslutsunderlag 

• Öppna ärenden kommunstyrelseförvaltningen 2018-05-15. 
• Öppna ärenden samhällsbyggnadsförvaltningen 2018-05-15.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 219   
 
Återrapportering av verkställda beslut inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde 2017-11-01--2018-05-15 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunchefen och samhällsbyggnadschefen lämnar en återrapportering av verkställda 
beslut två gånger per år – vid kommunstyrelsens sammanträden i november och juni. 
 
Beslutsunderlag 

• Verkställda beslut kommunstyrelseförvaltningen 2017-11-01--2018-05-15. 
• Verkställda beslut samhällsbyggnadsförvaltningen 2017-11-01--2018-05-15. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 220 Dnr KS 2018/189.023   
 
Anställning av socialchef 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. anställa Malin Johansson, Göteborg, som socialchef, från och med  
den 1 september 2018.  

2. godkänna upprättat anställningsavtal. 

3. ge kommunchefen i uppdrag att underteckna anställningsavtalet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Då socialchefen Roger Granat har slutat sin anställning har kommunen genomfört ett 
rekryteringsarbete för att kunna anställa en ny förvaltningschef för socialförvaltningen. 
Fjorton personer har sökt tjänsten och fyra har intervjuats.   
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till anställningsavtal. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

1. anställa Malin Johansson, Göteborg, som socialchef, från och med  
den 1 september 2018.  

2. godkänna upprättat anställningsavtal. 

3. ge kommunchefen i uppdrag att underteckna anställningsavtalet. 

 
Beslutet skickas till 

Malin Johansson 
Kommunchefen 
Personalenheten  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 221 Dnr KS 2018/338.001 
 
Bostadsförsörjningsprogram, uppdrag 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskott beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag till 
bostadsförsörjningsprogram för Melleruds kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett bostadsförsörjningsprogram innehåller riktlinjer för bostadsförsörjningen i 
kommunen enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. 
Programmet ska också ligga till grund för kommunens fysiska planering. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att utarbeta ett förslag 
till bostadsförsörjningsprogram för Melleruds kommun.  

Bostadsförsörjningsprogrammet ska kunna antas av kommunfullmäktige under 2019. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Arbetsutskott beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag till 
bostadsförsörjningsprogram för Melleruds kommun. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

Beslutet skickas till 

Kommunchefen  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 222 Dnr KS 2018/343.041   
 
Skattesats för Melleruds kommun 2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer oförändrad skattesats för år 2019 med  
22:60 kronor per skattekrona enligt föreliggande förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt 11 kap. § 8 i kommunallagen ska skattesatsen fastställas av kommun- 
fullmäktige före oktober månads utgång. De år då val av fullmäktige  
har förrättats i hela landet ska budgeten fastställas av det nyvalda fullmäktige. 

Det framtagna förslaget till budget 2019 innehåller förslag till oförändrad  
kommunal skattesats med 22:60 kronor per skattekrona. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till budget för 2019 och plan 2020-2021.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige fastställer oförändrad skattesats  
för år 2019 med 22:60 kronor per skattekrona enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
 
 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 223 Dnr KS 2018/76.041   
 
Budget 2019, plan 2020-2021 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa budget 2019 med föreslagna finansiella mål och inriktningsmål. 

2. fastställa verksamhetsplan för 2020-2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt 11 kap. § 10 i kommunallagen ska budgeten fastställas av kommunfull- 
mäktige före november månads utgång.  De år då val av fullmäktige har förrättats 
i hela landet ska budgeten fastställas av det nyvalda fullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till budget för 2019 och plan 2020-2021.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa budget 2019 med föreslagna finansiella mål och inriktningsmål. 

2. fastställa verksamhetsplan för 2020-2021. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 224 Dnr KS 2018/344.041   
 
Investeringsbudget 2019, plan 2020-2021 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa investeringsbudget för 2019.  

2. fastställa investeringsplan för 2020-2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt 11 kap. § 10 i kommunallagen ska investeringsbudgeten fastställas av 
kommunfullmäktige före november månads utgång.  De år då val av fullmäktige har 
förrättats i hela landet ska investeringsbudgeten fastställas av det nyvalda fullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till investeringsbudget 2019 samt plan 2020-2021.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa investeringsbudget för 2019.  

2. fastställa investeringsplan för 2020-2021. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
 
 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 225 Dnr KS 2018/345.045   
 
Borgensram och låneram 2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. för 2019, såsom för egen skuld, ingå borgen för AB Melleruds Bostäders 
låneförpliktelser upp till ett högsta belopp på 190 Mnkr jämte därpå löpande 
kostnader. 

2. den ingående låneskulden per den 31 december 2018 utökas med 110 Mnkr  
för att därefter uppgå till 280 Mnkr. 

 
Sammanfattning av ärendet 

I enlighet med kommunens finanspolicy ska kommunfullmäktige, i samband med 
fastställande av kommunens budget, ange en borgensram för de kommunala bolagen 
samt en låneram för kommunen. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till budget för 2019 och plan 2020-2021.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att 

1. för 2019, såsom för egen skuld, ingå borgen för AB Melleruds Bostäders 
låneförpliktelser upp till ett högsta belopp på 190 Mnkr jämte därpå löpande 
kostnader. 

2. den ingående låneskulden per den 31 december 2018 utökas med 110 Mnkr  
för att därefter uppgå till 280 Mnkr. 

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 226 Dnr KS 2018/336.041 
 
Fyrbodals kommunalförbund, årsredovisning och 
förvaltningsberättelse för 2017 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att förbundsdirektionen i Fyrbodals kommunal- 
förbund beviljas ansvarsfrihet för verksamheten för år 2017. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Direktionen för Fyrbodals kommunalförbund har överlämnat en årsredovisning för 2017 
som utförligt beskriver det gångna årets verksamhet och ekonomiska utfall. Resultatet 
uppgår till +/-0 jämfört med föregående års resultat på -829 tkr.  

Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 

• Årsredovisning samt revisionsberättelse för 2017.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att förbundsdirektionen i 
Fyrbodals kommunalförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamheten för år 2017. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 227 Dnr KS 2018/325.861 
 
Ansökan om bidrag till Summerbrejk 2018 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. bevilja Ungdomshuset Stinsen 25 tkr i bidrag till Summerbrejk 2018.  

2. Ungdomshuset Stinsen får i uppdrag att inkomma med en ny ansökan med 
kostnadskalkyl för övriga arrangemang. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Summerbrejk är Melleruds kommuns största drogfria ungdomsarrangemang. Eventet 
startades 2012 av Ungdomshuset Stinsens personal, nöjesgruppen och kommunala 
ungdomsrådet tillsammans med fältsekreterarna.  

Meningen med festen var att bryta många års tradition av alkohol och festande  
på Vita Sannar på skolavslutningskvällen. Traditionen har hållits vid liv och 
Summerbrejk har blivit en tradition.  

Ungdomshuset Stinsen kan med sin verksamhetsbudget på 25 tkr/år inte klara av att 
finansiera stora arrangemang. Ungdomsrådet och Nöjesgruppen har därför de senaste 
åren varit tvungna att gå in och delfinansiera med upp till 50% av respektive budget 
vilket påverkar dessa gruppers övriga i arbete i stor utsträckning.  

Ungdomshuset Stinsen ansöker därför om 25 tkr i bidrag från kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 

• Ansökan om bidrag. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M) och Marianne Sand Wallin (S): Arbetsutskottet beslutar att bevilja 
Ungdomshuset Stinsen 50 tkr i bidrag till Summerbrejk 2018. 

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

1. bevilja Ungdomshuset Stinsen 25 tkr i bidrag till Summerbrejk 2018. 

2. Ungdomshuset Stinsen får i uppdrag att inkomma med en ny ansökan för  
övriga arrangemang. 

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslagen och finner att arbetsutskottet bifaller Tommy W 
Johansson m.fl. förslag. 
 
Beslutet skickas till 

Ungdomshuset Stinsen 
Folkhälsostrateg 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 228 Dnr KS 2018/242.425 
 
Svar på remissen Trafikverkets åtgärdsprogram för 
omgivningsbuller 2019-2023 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun har inget att invända vad 
gäller Trafikverkets åtgärdsprogram för omgivningsbuller 2019-2023. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Trafikverket har skickat ut sitt åtgärdsprogram för omgivningsbuller på 
remiss. Åtgärdsprogrammet är upprättat i enlighet med Förordning 
(2004:675) om omgivningsbuller. 
 
Åtgärdsprogrammet omfattar även statliga vägar och järnvägar utanför de 
sträckor och kommuner som omfattas av förordningen. Åtgärdsprogrammet 
behandlar även vibrationsstörningar. 

Synpunkter på förslaget ska ha kommit in till Trafikverket senast 5 juni 
2018.  
 
Beslutsunderlag 

• Trafikverkets åtgärdsprogram för omgivningsbuller, 2019-2023 
• Kommunstyrelseförvaltningens förslag till remissvar. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun har inget 
att invända vad gäller Trafikverkets åtgärdsprogram för omgivningsbuller 2019-2023. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 229  
 
Besök av biskopen i Karlstads stift 
 
Sammanfattning av ärendet 

Arbetsutskottet tar emot Karlstads stifts biskop Sören Dalevi och församlingsherde 
Maria Olofsdotter Bråkenhielm, Melleruds kyrkoherde Pär-Åke Henriksson samt 
kyrkorådets ordförande Anders Perme. 

Ordförande informerar om Melleruds kommun och dess utveckling under de  
senaste åren. 

Kommunchefen informerar om kommunens organisation och aktuella frågor/beslut. 

Daniel Jensen (KD) informerar om det nya särskilda boende som kommer att  
byggas på Ängenäs och om kommunens satsning på emigrantmässor i Holland för  
att få nya invånare. 

Ordförande redogör för kommunens kommande utmaningar i form av kompetens- 
försörjning. 

Marianne Sand Wallin (S) informerar om det kraftiga ökade behovet av förskole- 
platser i och med att fler barn fötts under de senaste åren och den stora migrationen. 

Eva Pärsson (M) och Marianne Sand Wallin (S) informerar om hur mottagande av 
migranter fungerat m.m. 

Daniel Jensen (KD) informerar om det ökade antalet orosanmälningar inom 
socialtjänsten när det gäller barn och unga. Ansträngd arbetssituation inom  
individ- och familjeomsorgen.  

Kommunchefen informerar om det förebyggande arbetet som startat genom  
samverkan BVC, förskolan och socialtjänsten. 

Ordförande informerar om samhällsutvecklingen med ökade problem med  
rekrytering till föreningar, politiska partier m.m. 

Peter Ljungdahl (C) informerar om den förhoppningsvisa positiva samhälls- 
utvecklingen som han upplever. 

Sören Dalevi informerar om stiftets arbete mot bl.a. främlingsfientlighet. 

Anders Perme informerar om kyrkans samarbete med kommunen inom  
ungdomsfrågor. 
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§ 230    
 
Personalfrågor  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

HR-chefen informerar om aktuella personalfrågor: 

• Avtal för förtroendetid för arbetsterapeuter 
HR-chefen informerar om förslag till avtal.  

• Upphandling av nytt HR-system 
HR-chefen informerar om att pågående upphandling av nytt HR-system avbryts  
på av att endast ett anbud kvarstår efter avhopp. Dalslandskommunerna kommer  
att gå ut med en nya upphandling. 

• Heltidsprojektet 
HR-chefen informerar om att projektledaren kommer att börja jobba heltid från och 
med juni månad. Blanketter har gått ut till personal inom enheten för stöd och 
service för att få in önskemål. 

• Attraktiv arbetsgivare 
HR-chefen informerar om att 40% av personalen har svarat på enkäten om hur 
attraktiv arbetsgivare kommunen är och hur dessa har svarat. Vidare informerar  
hon vad andra dalslandskommunerna erbjuder sina anställda i form av t.ex. frisk- 
vårdsbidrag/aktiviteter m.m. 

• Personalförsörjning 
HR-chefen informerar om att dalslandsgemensamma frågor kring personal- 
försörjning, rekrytering och lönesättning. 

• Bergs 
HR-chefen informerar om ”tomplatser” på Bergs där överflyttningar av personal 
kommer att ske till andra enheter. 

• Rekrytering av vikarie för näringslivsansvarig 
Kommunchefen informerar om pågående rekrytering av vikarie för näringslivs-
ansvarig där intervjuer kommer att ske inom kort. 

 
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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§ 231 Dnr KS 2018/324.003 
 
Revidering av förbundsordning och arbetsordning för Dalslands 
miljö- och energiförbund  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta ändringar i Dalslands miljö- och energiförbunds 
förbundsordning och arbetsordning enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Direktionen för Dalslands miljö- och energiförbund beslutade den 12 april 2018  
att föreslå ändringar av förbundsordningen till medlemskommunernas fullmäktige. 

Bakgrunden till revideringen av förbundsordningen och arbetsordningen är dels att 
tillsynen av vissa receptfria läkemedel har överlämnats till kommunerna och dels 
ändringar som avser nya laghänvisningar i den nya kommunallagen. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till ny förbundsordning med bilaga (arbetsordning). 
• Dalslands miljö- och energiförbund beslut 2018-04-12, § 4. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att anta ändringar i Dalslands 
miljö- och energiförbunds förbundsordning och arbetsordning enligt föreliggande 
förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 232  Dnr KS 2018/307.003 
 
Begäran om ändring av stadgar för stiftelsen Dalslands kanals 
framtida bestånd  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige i Melleruds kommun beslutar att fastställa stadgar för  
stiftelsen Dalslands kanals framtida bestånd enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Då Kommunalförbundet Dalsland (kommunerna Åmål, Bengtsfors, Dals-Ed, Mellerud och 
Färgelanda) inte längre existerar, krävs en ändring av § 4 i stadgarna för Stiftelsen för 
Dalslands kanals framtida  bestånd. 

Vid stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånds styrelsemöte den 13 april 2018, § 
7, togs ett beslut om att begära ändring av stiftelsens stadgar där samtliga fem 
kommuner som ingick i Kommunalförbundet Dalsland ska ha en representant i styrelsen 
för Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd. 

Styrelsen beslutade då att enligt § 10 i stadgarna för stiftelsen Dalslands Kanals 
framtida bestånd skicka ut denna begäran om stadgeändring till samtliga stiftare  
för att få en enighet av minst 3/4. 

Efter stadgeändringen kommer §4 att lyda enligt följande: 

§ 4  Stiftelsens styrelse 

Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse som består av 10 ledamöter jämte 10 
ersättare. 

Västra Götalandsregionen och Region Värmland utser vardera en ledamot. Kommunerna 
Vänersborg, Årjäng, Åmål, Bengtsfors, Dals-Ed, Mellerud och Färgelanda utser även de 
vardera en ledamot. Där jämte äger Dalslands Kanal AB rätt att utse en ledamot. 

Ledamöter och ersättare utses för samma mandatperiod som gäller vid kommunala val. 

Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande samt inom eller utom sig 
sekreterare och kassör. Vidare utser styrelsen representant i Dalslands kanal AB:s 
styrelse. 

Styrelsen ska ha sitt säte i Åmål, Västra Götalands län. 

Stiftelsen firmatecknas av den eller dem som styrelsen därtill utser. 

Styrelsen äger rätt att då så erfordras till sig adjungera personer för särskilda uppdrag. 

Styrelsen skall vid förvaltning av stiftelsens tillgångar tillse att dessa inbringade på fullt 
betryggande sätt. 
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Beslutsunderlag 

• Styrelsens skrivelse 2018-04-20. 
• Protokoll från styrelsemöte 2018-04-13. 
• Nuvarande stadgar. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige i Melleruds kommun beslutar att 
fastställa stadgar för stiftelsen Dalslands kanals framtida bestånd enligt föreliggande 
förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 233  
   
Aktuella frågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) 
Ordförande informerar om styrelsen för DVVJ ska inkomma till  Region-
utvecklingsnämnden (RUN) om behov av att medel tillförs för DVVJ:s sommartrafik. 
Vidare informerar han om fortsatta planer för att verksamheten ska kunna fungera. 

• Västtågutredningen 
Ordförande informerar om att planerna på fler tågstopp i Dalsland fortsätter. 

 
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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§ 234 Dnr KS 2012/290.340 
 
Vatten- och avloppsplan (VA-plan) för Melleruds kommun 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Vatten- och avloppsplan (VA-plan)  
för Melleruds kommun enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsförvaltningens VA-enhet har fått i uppdrag att ta fram en  
VA-plan enligt Havs- och vatten-myndighetens (HaV) vägledning för VA-planer.  

Förslag till VA-plan har varit ute på tjänstemannaremiss. Arbetsutskottet  
beslutade den 6 mars 2018, § 77, att ge VA-chefen i uppdrag att skicka ut framtagen 
förslagshandling av Vatten- och avloppsplan (VA-plan) för Melleruds kommun på 
remiss. Remissen har skickats till Länsstyrelsen, Dalslandsmiljö- och energinämnd, 
Byggnadsnämnden, Melleruds Bostäder AB och Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
för yttrande.  
 
Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse med förslag till VA-plan med bilagor. 
• Bilaga 2 och Bilaga 2.1 har sekretess och finns för påseende hos på 

samhällsbyggnadsförvaltningens kansli. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Vatten- och 
avloppsplan (VA-plan) för Melleruds kommun enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 235 Dnr KS 2017/310.052 
 
Slutredovisning av projekt Sanering ovidkommande vatten 2017 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt Sanering ovidkommande vatten 
2017 och avslutar ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Arbetsutskottet beslutade den 20 juni 2017, § 251, att ge samhällsbyggnadschefen i 
uppdrag att starta projektet Sanering ovidkommande vatten 2017 och lämna en 
slutredovisning när projektet är slutfört. 

Projektet pågick från den 1 januari till den 31 december 2017. 

Under 2017 har följande saneringar utförts: 

Bäckebolsvägen (449 tkr), Gerdserud (4 154 tkr), Syrenvägen (270 tkr),  
Långgatan (699 tkr), Skarpens väg (896 tkr) samt projektering (190 tkr). 

Av dessa är Bäckebolsvägen, Långgatan och Skarpens väg avslutade. Resterande 
projekt fortgår under 2018. Beloppet som kvarstår på investeringen år 2017 flyttas över 
till år 2018. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2017-06-20, § 251. 
• Slutredovisning. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt 
Sanering ovidkommande vatten 2017 och avslutar ärendet. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
VA-chefen 
Ekonom samhällsbyggnadschefen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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