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§ 326 Dnr KS 2018/393.403 
 
Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2017-2020 - 
Melleruds kommun åtaganden 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun åtar sig att genomföra åtgärder i 
Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2017-2020 enligt föreliggande formulär. 
 
Sammanfattning av ärendet 

För att få en mer positiv utveckling för miljön och öka förutsättningarna för att nå 
miljömålen tar Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer fram åtgärdsprogram. 

Varje län har åtgärdsprogram som ger vägledning och stöd för prioriteringar av 
insatser. Åtgärderna samordnas med andra pågående planer och utveckling inom 
länet.  

För att nå miljömålen krävs förändringar i samhället. Arbetet med olika styrmedel 
behövs, i såväl produktion som konsumtion. Styrmedel kan vara i form av 
exempelvis samhällets ekonomiska insatser, företagens positiva belöningar eller 
lagkrav med bestraffningar. Det krävs att nationella, regionala och lokala aktörer 
driver på utvecklingen med hjälp av olika styrmedel. 

Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland är länsstyrelsens regionala 
åtgärdsprogram för miljömålen 2017–2020. Programmet är framtaget av 
Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen i samverkan med Västra Götalandsregionen. 

Syftet med åtgärdsprogrammet är att vägleda och stödja prioriteringar samt 
stimulera till en ökad samverkan i det lokala och regionala miljöarbetet.  

Kommunens svar ska ha kommit in senast den 15 oktober 2018. 
 
Beslutsunderlag 

• Följebrev – kort sammanfattning av åtgärdsprogrammet och förslag på åtgärder.  
• Sammanställning av åtgärder. 
• Formulär från Länsstyrelsen. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun åtar sig 
att genomföra åtgärder i Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2017-2020 enligt 
föreliggande formulär. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
 

 

 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 327 Dnr KS 2018/556.052 
 
Projekt Ovidkommande vatten Syrénvägen i Dals Rostock, 
startbesked 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta 
projektet Ovidkommande vatten Syrénvägen i Dals Rostock och lämna en 
slutredovisning när projektet är slutfört. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Projektet innebär en förnyelse av VA-ledningar och förstärkning av dagvatten-
ledningar samt ett åläggande av fastigheter att koppla rätt dagvatten från 
spillvattenledningar till dagvattenledningar. Syftet är att uppfylla åläggande från 
Länsstyrelsen att minska det ovidkommande vattnet till kommunens reningsverk i 
Sunnanå. 

Projektet finansieras av VA-taxan. 

Projektet beräknas pågå från den 10 oktober till den 31 december 2018. 
 
Beslutsunderlag 

• Projektbeskrivning med kostnadskalkyl. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i 
uppdrag att starta projektet Ovidkommande vatten Syrénvägen i Dals Rostock och 
lämna en slutredovisning när projektet är slutfört. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
VA-chefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 328 Dnr KS 2018/557.052 
 
Projekt Upperud VA-ledning, startbesked 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta 
projektet Upperud VA-ledning och lämna en slutredovisning när projektet är  
slutfört. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunen beslutade 2017 att Upperud är ett omvandlingsområde och  
ska vara ett Verksamhetsområde för Vatten och Avlopp. Enligt VA-plan, 
planeringsarbete och budget är projektet planerat att starta 2019 med 
investeringskostnaden på 9 Mnkr. VA-enheten vill nu tidigare lägga starten  
av projektet för att kunna samförlägga VA med el- och fiberledningar som  
ska läggas i samma område. Detta för att kunna hålla nere kostnader samt  
att minimera antalet grävschakt på privata marker. 

Projektet är tänkt att finansieras av anslutningskostnader och troligen är  
det aktuellt med särtaxa i området för att täcka kostnaderna för att bilda 
verksamhetsområdet enligt tidigare beslut om verksamhetsområde. Särtaxans 
storlek kan inte beslutas förrän senare i projektet när slutliga offerter och priser 
inkommit. 

Projektet beräknas pågå från den 1 oktober 2018 till den 30 juni 2020. 
 
Beslutsunderlag 

• Projektbeskrivning med kostnadskalkyl. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

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

Samhällsbyggnadschefen 
VA-chefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 329  
   
Aktuella frågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Odins Metals ansökan om undersökningstillstånd 
Ordföranden redogör för Bergstatens beslut om undersökningstillstånd för 
området Dingelvik nr 100. 

 
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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§ 330 Dnr KS 2018/251.041 
 
Nämndmål för kommunstyrelsen 2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar att anta målen för kommunstyrelsens verksamheter  
för 2019 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Framtagande av mål för kommunstyrelsen är ett led i utvecklingen av kommunens 
styrmodell som bl.a. syftar till att förtydliga det politiska uppdraget och dess styrning 
av förvaltningen. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till mål för budget 2019 för kommunstyrelseförvaltningen och 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att anta målen för 
kommunstyrelsens verksamheter för 2019 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 331 Dnr KS 2018/558.042 
 
Stiftelsen Dalslands kanals framtida bestånd, årsredovisning  
för 2017  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun  

1. godkänner årsredovisning (resultat- och balansräkningen) för stiftelsen  
Dalslands kanals framtida bestånd avseende 2017  

2. beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Årsredovisning för stiftelsen Dalslands kanals framtida bestånd för 2017 visar  
på ett positivt resultat på 8281814 kronor. Stiftelsen har lämnat 10 252 tkr i 
aktieägartillskott till Dalslands kanal AB. Stiftelsens egna kapital uppgår till  
1 972 tkr varav fritt eget kapital 635 kr. 

Beslutsunderlag 

• Resultat- och balansräkning samt verksamhetsberättelse 2017.   
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

1. godkänner årsredovisning (resultat- och balans-räkningen) för stiftelsen  
Dalslands kanals framtida bestånd avseende 2017  

2. beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 332 Dnr KS 2018/506.042 
 
Delårsbokslut 2018-07-31 för Melleruds kommun 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av delårsbokslut 2018-07-31  
för Melleruds kommun och överlämnar det till revisorerna. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Delårsbokslutet för år 2018 för Melleruds kommun visar på ett positivt resultat 
på 6,6 Mnkr vilket är en förbättring med 3,4 Mnkr jämfört med budgeterat resultat. 
 
Beslutsunderlag 

• Delårsbokslut 2018-07-31 för Melleruds kommun. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av delårsbokslut 
2018-07-31 för Melleruds kommun och överlämnar det till revisorerna. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

 
 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-25 10
  
 
 
 
 
 

§ 333 Dnr KS 2018/297.042 
 
Prognos 2/2017 för Melleruds kommun 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. uppmana de nämnder som visar underskott i uppdrag att arbeta för en budget 
i balans. 

2. godkänna redovisningen av prognos 2/2018 för Melleruds kommun och överlämna 
den till revisorerna. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Andra prognosen för 2018 för Melleruds kommun visar ett negativt resultat på  
0,7 Mnkr vilket är 1,3 Mnkr sämre än budgeterat resultat.   
 
Beslutsunderlag 

• Prognos 2/2018.   
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att  

1. uppmana de nämnder som visar underskott i uppdrag att arbeta för en budget 
i balans. 

2. godkänna redovisningen av prognos 2/2018 för Melleruds kommun och överlämna 
den till revisorerna. 

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 334 Dnr KS 2018/548.040 
 
Finansiell profil för Melleruds kommun 2015-2017 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunforskning i Västsverige (KFi) har utvecklat en finansiell benchmarking-
modell som man kallar för ”Den finansiella profilen” och den används av cirka  
150 kommuner i Sverige. Varje kommun som samarbetar med KFi erhåller årligen  
en rapport kring modellen. Melleruds kommun har nu fått årets (2018) rapport som 
omfattar perioden 2015-2017.  

Denna rapport är ett komplement till den traditionella finansiella analys som 
återfinns i årsredovisningen. Till skillnad från den typen av analys, som beskriver 
utvecklingen över tiden, fokuserar denna rapport i första hand på att analysera 
hur de 55 kommunerna som ingår i Västra Götaland och Hallands län befinner 
sig finansiellt och har utvecklats i förhållande till varandra under perioden  
2015–2017. 

Slutsatsen är att Mellerud uppvisade en genomsnittlig resultatutveckling mellan  
2015 och 2017 och ett starkare resultat under 2017 jämfört med snittet i länen. 

Melleruds resultat på 3,7% under 2017 kan anses som god ekonomisk hushållning  
ur ett resultatperspektiv. 
 
Beslutsunderlag 

• Finansiell profil för Melleruds kommun 2015-2017. 
 
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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§ 335 Dnr KS 2018/431.616 
 
Omfördelning av projektmedel från Arbetsintegrerad  
integration till Dalslands Folkhögskolas extrainsats för 
invandrarkvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar omfördela 250 tkr av projektmedel från Arbetsintegrerad 
integration till Dalslands Folkhögskolas extrainsats för invandrarkvinnor som står  
långt ifrån arbetsmarknaden för att säkerställa slutförandet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Melleruds kommun, Arbetsförmedlingen och Dalslands Folkhögskola bedriver till-
sammans en extrainsats för invandrarkvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden. 
Insatsen finansieras idag helt av statliga medel genom folkhögskolan. Arbets-
förmedlingen och kommunens individ- och familjeomsorg beviljar deltagarna sin  
rätt till aktivitetsstöd alternativt försörjningsstöd. Insatsen är viktig för målgruppen  
då de bl.a. har svårt att ta till sig ordinarie SFI på ett bra sätt. 

Det har visat sig att det saknas 250 tkr för att kunna täcka Dalslands Folkhögskola 
kurskostnader fullt ut. För att kunna säkerställa kursens genomförande, föreslår 
Arbetsmarknadsenheten att kommunen skjuter till dessa pengar via medel från  
projektet ”Arbetsintegrerad integration”. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar omfördela 250 tkr av 
projektmedel från Arbetsintegrerad integration till Dalslands Folkhögskolas 
extrainsats för invandrarkvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden för att 
säkerställa slutförandet. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 336  
 
Personalfrågor  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

HR-chefen informerar om aktuella personalfrågor: 

• Inspektioner från Arbetsmiljöverket 
HR-chefen redogör för Arbetsmiljöverkets beslut efter inspektioner inom social-
förvaltningens verksamheter och vilka åtgärder som kommunen måste vidta. 

• Samverkansavtal 
HR-chefen informerar om att ett förslag till lokalt samverkansavtal tagits fram. 
Det saknas idag i flera fall lokala samverkanspartner.  

• Heltidsprojektet 
HR-chefen lämnar en aktuell information om det pågående arbetet med 
heltidsprojektet. 

• Attraktiva arbetsgivare 
HR-chefen informerar om hur arbetet med Melleruds kommun som attraktiv 
arbetsgivare 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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§ 337 Dnr KS 2018/525.141 
 
Mellerudsmässan 2018  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. anslå 25 tkr till genomförandet av Mellerudsmässan 20-21 oktober 2018 i utbyte 
mot att kommunen disponerar minst 100 kvadratmeter utställningsyta samt ges 
möjlighet att disponera seminarielokalen minst tre timmar under söndagen.  

2. ansvara för Samhällsbyggnadsförvaltningens merkostnader för hjälp med vissa 
transporter under fredag 19 och måndag 22 oktober 2018. 

Sammanfattning av ärendet 

Mellerudsmässan anordnas i år för sjätte gången sedan nystarten 2008. Officiell 
arrangör är MellerudsNavet.  

Nytt för i år är att föreningar, organisationer och kommunens verksamheter placeras 
i den nya Bollhallen. I Bollhallen kommer det också att finnas en seminarielokal samt 
en uppvisningsyta för föreningsaktiviteter. Kommunen  
erbjuds minst 100 kvadratmeter utställningsyta för att presentera sina 
verksamheter. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse med preliminär budget för 
Mellerudsmässan 2018. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att  

1. anslå 25 tkr till genomförandet av Mellerudsmässan 20-21 oktober 2018 i utbyte 
mot att kommunen disponerar minst 100 kvadratmeter utställningsyta samt ges 
möjlighet att disponera seminarielokalen minst tre timmar under söndagen.  

2. ansvara för Samhällsbyggnadsförvaltningens merkostnader för hjälp med vissa 
transporter under fredag 19 och måndag 22 oktober 2018. 

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 338  
 
Kultur- och fritidsfrågor  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och fritidsutvecklaren redogör för aktuella kultur- och fritidsfrågor: 

• Boken Dalslands historia 
Kultur- och fritidsutvecklaren informerar om att Dick Harrissons bok nu  
kommit och finns att avhämta på biblioteket för de som förhandsbeställt. 

• Bokmässan 2018 
Kultur- och fritidsutvecklaren informerar om Dalslands programpunkter  
på årets bokmässa i Göteborg 27-30 september 2018. 

• Världens Barn 
Kultur- och fritidsutvecklaren informerar om förslag på aktivitet –  
Världens Barnspromenad i Melleruds kommun lördag 6 oktober 2018. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 339 Dnr KS 2018/297.042  
 
Information om socialnämndens verksamhet och  
ekonomiska läge 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Socialnämndens ordförande, socialchefen och förvaltningsekonomen lämnar en 
aktuell information om socialnämndens verksamhet och ekonomiska läge. 
 
Beslutsunderlag 

• Skrivelse från socialnämnden. 
 
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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§ 340 Dnr KS 2018/340.018 
 
Tillväxtverkets stöd till Eftersatta kommuner - projektansökan 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ansöka om medel från Tillväxtverkets stöd till Eftersatta 
kommuner enligt föreliggande projektansökan.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Melleruds kommun kan som en av 30 ”eftersatta kommuner” söka stöd för åtgärder 
som syftar till att stärka ekonomisk och social utveckling via Tillväxtverkets riktade 
utlysning, om att stärka landsbygdskommuner med socioekonomiska utmaningar.  
Det kan till exempel handla om tidiga insatser: 

• för barn och unga  
• satsningar på utbildning  
• ökad trygghet  
• ökad sysselsättning  
• insatser för att stärka demokratin och det civila samhället 
• långsiktiga insatser  

Åtgärderna ska vara långsiktiga och sektorsövergripande 

Melleruds kommun kommer att ansöka om stöd, vilket innebär 2,3 miljoner kronor 
för 2018. Dessa medel ska användas för att stärka upp socialtjänsten samt hjälpa  
till i arbetet med att utveckla samverkan kring föräldrar, barn och unga i Melleruds 
kommun.  
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Projektansökan. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att ansöka om medel från 
Tillväxtverkets stöd till Eftersatta kommuner enligt föreliggande projektansökan.  
 
Beslutsgång 

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

Folkhälsostrategen  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 341 Dnr KS 2018/567.105 
 
Information om Dalsland kommer på besök/Dalsland bjuder  
på frukost 20 och 21 januari 2019 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Föreningen eDIT – ett Dalsland i tillväxt - verkar för att samordna och genomföra 
utbildningsinsatser för privat, offentlig och ideell sektor samt övrig verksamhet som 
främjar lokal tillväxt i Dalsland. 

eDIT kommer tillsammans med Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda, Mellerud, Åmåls 
kommuner, Dalslandsdelen av Vänersborgs kommun, Dalslands Turist AB och 
Dalslands Sparbank samt näringslivet i Dalsland att arrangera en hemvändardag på 
Junibacken i Stockholm den 20 januari 2019 kallad Dalsland kommer på besök.  

Det följs upp med en träff på Hasselbacken i Stockholm med riksdagsledamöter, 
branschorganisationer, influensers och andra aktörer i evenemanget Dalsland 
bjuder på frukost den 21 januari 2019. 

Näringslivsansvarig informerar om evenemangen. 
 
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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§ 342 Dnr KS 2018/532.041 
 
Anslag till Dalslands kanal och Snäcke kanal för år 2019  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar bidrag till stiftelsen 
Dalslands Kanals framtida bestånd och Snäcke kanal med 968 027 kronor för år 
2019 vilket är en uppräkning med 2,8 procent enligt Sveriges Kommuner och 
landstings prisindex för kommunal verksamhet (PKV). 
 
Sammanfattning av ärendet 

Vid stiftelsens styrelsesammanträde den 13 april 2018 enades man om att hos 
ägarna äska om 2,8 procent ökning av anslaget för 2019 i enlighet med Sveriges 
Kommuner och landstings prisindex för kommunal verksamhet (PKV). 

Anslagsbeloppet för år 2019 uppgår till totalt 8 777 485 kronor. Av anslags- 
beloppet avser 8 527 022 kronor Dalslands kanal och 250 463 kronor avser  
Snäcke kanal. Från år 1999 har Västra Götalandsregionen bidragit med  
ett anslag för de administrativa kostnaderna. Dessa kostnader uppgår för  
2019 till 1 322 155 kronor. 

Modellen innebär att de framräknade beloppen fungerar som ramanslag,  
vilket innebär att uppkomna överskott eller underskott mellan åren får  
hanteras av styrelsen för Dalslands Kanal AB inom de angivna ramarna. 

Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd har den 3 september 2018  
översänt en framställan om bidrag för 2019 enligt bifogade specifikation. 
 
Beslutsunderlag 

• Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd anslagsfördelning 2019  
med specifikation.   

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun 
beviljar bidrag till stiftelsen Dalslands Kanals framtida bestånd och Snäcke kanal  
med 968 027 kronor för år 2019 vilket är en uppräkning med 2,8 procent enligt 
Sveriges Kommuner och landstings prisindex för kommunal verksamhet (PKV). 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 343 Dnr KS 2018/528.007 
 
Revisionsrapporten Uppföljning av granskning av protokoll  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Melleruds kommun har PWC  
gjort en uppföljning av en granskning av protokoll från 2014. Den uppföljande 
granskningen syftar till att se om revisorernas synpunkter har hanterats av  
berörda nämnder, om åtgärder har vidtagits för att komma tillrätta med de brister 
som konstaterats sam om de angivna åtgärderna har vidtagits i utlovad omfattning. 
Revisorerna har även inkluderat ett kontrollmål om att beslutsunderlag och 
handlingar delges nämnders och styrelses ledamöter inom rimlig tid till 
sammanträden. 

Syftet med granskningen är att se om brister som identifierats i genomförs 
granskning åtgärdats samt hur rekommendationerna hanterats. 

Revisorernas samlade bedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna till 
övervägande del vidtagit tillräckliga åtgärder för att stärka protokollsskrivningen 
utifrån tidigare identifierade brister. 
 
Beslutsunderlag 

• Missiv. 
• Revisionsrapporten Uppföljning av granskning av protokoll. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 344 Dnr KS 2017/442.400 
 
Svar på motion om att Mellerud ska vara bäst i väst som 
miljökommun 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att förslaget i motionen beaktas i processen att ta  
fram kommunfullmäktigemål för 2020-2024 och därmed anses motionen besvarad. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Tony Johansson (MP), har i motion den 1 juli 2017 föreslagit att  

• kommunfullmäktige ska fastställa mål att Mellerud ska vara den bästa miljö-
kommunen bland de 49 västsvenska kommunerna.  

• Kommunfullmäktige ska uppdra till kommunstyrelsen att framarbeta en strategi 
för att göra Mellerud till den bästa västsvenska miljökommunen 

• Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att framarbeta förslag kring  
hur varumärket Mellerud kan stäkras genom att vara en ledande miljökommun. 

 
Beslutsunderlag 

• Motion. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att förslaget i motionen 
beaktas i processen att ta fram kommunfullmäktigemål för 2020-2024 och därmed 
anses motionen besvarad. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 345  
 
Redovisning av obesvarade motioner 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och beslutar att beredningen ska 
fortsätta. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, § 29, ska kommunstyrelsen årligen vid 
fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa de motioner som 
inte har beretts färdigt. Enligt kommunallagen 5 kapitlet 33 § bör motion beredas så 
att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väckts. Om 
beredningen inte kan avslutas inom denna tid, får fullmäktige avskriva motionen från 
vidare handläggning. 

Följande motioner anmäls som obesvarade: 
 

Dnr/Inkom Motion Avsändare Status 

KS 2017/138 
2017-03-08 

 

 

 

Motion om att ansluta de 
vid Karolinerskolan när-
belägna hyresfastig-
heterna till det kommande 
fjärr-värmenätet i Dals 
Rostock  

Tony Johansson (MP) 

 

 

 
 

KF 26/9 

KS 2017/142 
2017-03-13 

 

 

Motion om det rörliga 
friluftslivet  

 

 

Roland Björndahl 
(M)  

 

 

Utreds av  
kommun-
styrelse-
förvaltningen 

KS 2017/275 
2017-05-16 

 

 

Motion om att starta 
en fritidsbank i 
Mellerud  
 

Pål Magnussen(V) 

 
 

Utreds av  
kommun-
styrelse-
förvaltningen 

KS 2017/442 
2017-07-17 

 

 

Motion om att Mellerud 
ska vara bäst i väst 
som miljökommun 

 

Tony Johansson (MP) 

 

 

 

Utreds av  
kommun-
styrelse-
förvaltningen 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Dnr/Inkom Motion Avsändare Status 

KS 2017/464  

2017-08-15 

 

 

 

 

Motion om att det ska bli 
avgiftsfritt att lämna sopor 
för privatpersoner vid 
Hunnebyns återvinnings-
central samt att öppet-
tiderna ses över för ökad 
tillgänglighet  
 

 

Anette Levin  
(L)  

 

 

 

 

 

Utreds av  
samhälls- 
byggnads- 
förvaltningen 

KS 2017/465  

2017-08-15 

 

Motion om att uppföra en  
fast scen vid parken P D 
Lundgrensgatan/ 
Bergsgatan 
 

Anette Levin  
(L) 

 

 

Utreds av  
kommun-
styrelse-
förvaltningen 

KS 2017/684 

2017-11-29 

 

 

 

 

 

 

Motion om att kommunen 
utesluter eller kraftigt 
begränsar läsk och sötsaker i 
det sortimentet som säljs vid 
kommunens anläggningar 
(Råda-hallen, Dahlstiernska 
gymnasiet, Stinsen och 
Rådaskolan)  

 

 

Ulf Rexefjord  
(SD) 

 

 

 

 

 

 

 

Utreds av  
kommun-
styrelse-
förvaltningen 

KS 2017/733 

2017-12-20 

 

 

Motion om att ingen 
enhetschef inom Melleruds 
kommun ska ha ansvar för 
fler än 25 medarbetare 
 

Roland 
Björndahl (M) 

 

 

Utreds av  
kommun-
chefen 

KS 2018/47 

2018-01-25 

 

 

Motion om att bygga ut 
Sparbanksalongen på 
Kulturbruket på Dal 
 
 
 

Daniel Jensen 
(KD) 

 

 

 

Utreds av  
kommun-
styrelse-
förvaltnin
gen 

KS 2018/125 

2018-02-20 
 

Motion om plan för 
utvecklingen av lek- och 
aktivitetsplatser 
 

Daniel Jensen 
(KD) 
 

 

Utreds av  
samhälls- 
byggnads- 
förvaltningen 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Dnr/Inkom Motion Avsändare Status 

KS 2018/196 
2018-03-21 
 

 

 

Motion om att Melleruds 
kommun vid nästa upp-
handling köper grön el  
 

 

Daniel Jensen 
(KD) 

 

 

 

Utreds av  
kommun-
styrelse-
förvaltnin
gen 

KS 2018/288 
2018-04-24 
 
 

 

 

 

 

Motion om att Melleruds 
kommun inför en 
klädpolicy/neutralitets- 
policy med förbud mot 
att bära synliga politiska, 
filosofiska eller religiösa 
symboler under arbetstid  
 
 

 

Ulf Rexefjord 
(SD) 

 

 

 
 
 
 
 

Utreds av  
kommun-
styrelse-
förvaltnin
gen 

KS 2018/341 
2018-05-15 
 

 

 

Motion om extra kärl för 
trädgårdsavfall under 
sommarmånaderna  
 
 

 

Roland 
Björndahl (M) 

 

 

 

Utreds av  
samhälls- 
byggnads- 
förvaltnin
gen 

KS 2018/348 
2018-05-18  

 

Motion om att öka 
säkerheten för 
tågresenärer på 
stationsområdet i 
Mellerud  

Tony 
Johansson 
(MP) 

 

 

Utreds av  
kommun-
styrelse-
förvaltnin
gen 

KS 2018/383 
2018-06-07  

 

 

Motion om motionsslinga 
med hinderbana i 
Sunnanåskogen  

 

Roland 
Björndahl (M) 

 

 

 

Utreds av  
samhälls- 
byggnads- 
förvaltnin
gen 

KS 2018/519 
2018-08-27 
 
 
 
  

 

Motion om att utreda 
möjligheterna att 
inrätta/bygga ett säkert och 
tryggt sätt att ta sig över E45 
och Rv 166. 

 
  

Jörgen 
Eriksson (KIM) 
 
 
 
 
 
 

Anmäls KF 
26/9. 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och  
beslutar att beredningen ska fortsätta. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 346  
 
Redovisning av obesvarade medborgarförslag 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktiges ordförande tillsammans med kommunchef kan, utan föregående 
beredning, överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. I 
de fall ärendet är principiellt eller av större vikt för kommunen får beslutanderätt inte 
överlåtas (se KL 3 kap § 9) Om beslutanderätten överlåts ska förslagsställaren 
underrättas om vilken nämnd som kommer att handlägga ärendet.  

Medborgarförslag ska beredas så att beslut kan fattas inom ett år från det förslaget 
väcktes.  

Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa de medborgarförslag som 
kommunstyrelsen och nämnderna inte har berett färdigt. Redovisningen ska göras på 
fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 

Följande medborgarförslag anmäls som obesvarade: 
 

Dnr/Inkom Medborgarförslag Avsändare Status 

KS 2017/327 
2017-06-08 

Medborgarförslag om 
lekplats i Dals Rostocks 
tätort tillgängligt för 
allmänheten dagtid 

Paula Jacobsson 
Dals Rostock 

Utreds av  
samhälls- 
byggnads- 
förvaltningen 

KS 2017/636 
2017-11-10 

 

Medborgarförslag om att 
en cykelbana byggs från 
Mellerud till Håverud  
 

Ulf Claesson 
Åsensbruk 

Utreds av  
samhälls- 
byggnads- 
förvaltningen 

KS 2018/154 
2018-03-07 

Medborgarförslag om att 
vårdnadsutredningar, 
gällande att statistik över 
utredningarnas förslag 
ska tas fram och 
publiceras  

Merja Voimäki 
Mellerud 

Överlämnad 
till social-
nämnden 

KS 2018/170 
2018-03-09 

Medborgarförslag om 
hundrastgård i Mellerud  
 
 

Maria Ihrén 
Håverud 
 

Utreds av  
samhälls- 
byggnads- 
förvaltningen 

KS 2018/213 
2018-03-27 
 
  

Medborgarförslag om en 
större hundrastgård i 
Mellerud  
 
 

 
Carina Bengtsson, 
Mellerud 
 
 
 

Utreds av  
samhälls- 
byggnads- 
förvaltningen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Dnr/Inkom Medborgarförslag Avsändare Status 

KS 2018/218 
2018-03-28 
 
  

Medborgarförslag om att 
Melleruds kommun gör 
den öppna verksamheten 
inom socialpsykiatrin 
tillgänglig även på helger  

Lennart Tysse, 
Mellerud  
 
 
 

Överlämnad 
till social-
nämnden 

KS 2018/342 
2018-05-15 
 
 
 
  

Medborgarförslag om 
skyltar på de mest 
cykeltrafikerade vägarna 
för att påminna bilister 
att de behöver visa mer 
hänsyn för de oskyddade 
cyklisterna  

Jesper 
Andersson, 
Mellerud 
 
 
 
 
  

Utreds av  
samhälls- 
byggnads- 
förvaltningen 

KS 2018/355 
2018-05-24 
 
  

Medborgarförslag om 
papperskorg vid 
konstgräsplanen  
 

Lennart Norén, 
Mellerud  
 
 
 

Utreds av  
samhälls- 
byggnads- 
förvaltningen 

KS 2018/360 
2018-05-28 
 
 
 
 
  

Medborgarförslag om en 
vägsträckning för gång-
trafik mellan Violvägen 
och Kroppefjälls hotell 
och vandrarhem och 
Kroppefjälls barnstuga i 
Dals Rostock  

Dan Pettersson, 
Dals Rostock 
 
 
 
 
 
  

Utreds av  
samhälls- 
byggnads- 
förvaltningen 

KS 2018/495 
2018-08-14 
  

Medborgarförslag om 
farthinder på P D 
Lundgrensgatan i 
Mellerud  

Inger Claesson, 
Mellerud  
 
 

Utreds av  
samhälls- 
byggnads- 
förvaltningen 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-25 28
  
 
 
 
 
 

§ 347  
 
Redovisning av besvarade medborgarförslag 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktiges ordförande tillsammans med kommunchef kan, utan föregående 
beredning, överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet.  
I de fall ärendet är principiellt eller av större vikt för kommunen får beslutanderätt 
inte överlåtas (se KL 3 kap § 9) Om beslutanderätten överlåts ska förslagsställaren 
underrättas om vilken nämnd som kommer att handlägga ärendet.  

Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa besvarade medborgarförslag.  
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 
 

Medborgarförslag Inkom Beslut 

KS 2017/619 

Medborgarförslag om breddning och 
utjämning av sjösättningsrampen i 
Sunnanå Hamn vid hamnkrogen 

  

2017-11-07 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen beslutade den  
5 juni 2018 att bifalla medborgar-
förslaget i den del som avsåg 
restaurering av rampen och under 
förutsättning att medel beviljas. 

KS 2017/646 

Medborgarförslag om att som 
Melleruds kommun startar "metoo" 
för att förhindra trakasserier  

 

2017-11-15 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen beslutade den 
12 september 2018 att avslå   
medborgarförslaget. 

KS 2017/691 

Medborgarförslag om förbud av 
raketer och smällare  
 
 

2017-12-04 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen beslutade den 
5 juni 2018 att anse medborgar-
förslaget besvarat och förtydliga 
allmänna ordningsregler. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-25 29
  
 
 
 
 
 

§ 348    
 
Rapporter 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen rapporterar från samman- 
träden m.m: 

• Fyrbodals Kommunalförbund 
Ordföranden rapporterar från förbundsdirektionssammanträdet den  
20 september 2018 i Lysekil. 

• Dalslands Turist AB  
Ordföranden rapporterar från möte i Dalslands Turist AB den 20 september 2018  
i Bengtsfors. 

• Dalslandskommunerna samverkan 
Kommunchefen rapporterar från Dalslandskommunernas ledningsgruppsmöte  
den 21 september 2018 i Mellerud för att öka samverkan mellan kommunerna. 

 
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 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-25 30
  
 
 
 
 
 

§ 349    
 
Företagsbesök  
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens arbetsutskott besöker Tendenz AB i Mellerud för att informera  
sig om företagets verksamhet och framtidsplaner. 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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