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Övriga närvarande 
Tjänstepersoner Karl-Olof Petersson, kommunchef    

Ingrid Engqvist, chefssekreterare 
Anders Pettersson, kultur- och utbildningschef § 335 
Elisabeth Carlstein, ekonomichef § 335-336 
Peter Mossberg, enhetschef Fjärrvärme/fastighet § 336 
Linda Hamrin, projektingenjör § 336 
Magnus Olsson, samhällsbyggnadschef § 336-340, del av 343 
Patrik Tellander, utredare § 337, del av 343 
Diana Klaar, ekonom § 338 
Ulrika Granat, HR-chef § 341 
 
 
 
 

Övriga Christian Olsson*, utredare Ensolution AB § 335 
Ellinor Johansson*, utredare Ensolution AB § 335 
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§ 335  
 
Redovisning av utredning av Melleruds kommuns skolorganisation 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 23 juni 2021, § 87, att ge kultur- och utbildningsnämnden i 
uppdrag att, i samverkan med extern part, utreda skolorganisationen i Melleruds kommun.  
Detta mot bakgrund av att förvaltningschefen i samband med budgetberedningen under de 
senaste tre åren föreslagit nedläggning av en skola i kommunen.    
Melleruds kommun har idag 6 grundskolor varav en är kommunens högstadieskola. Under 
läsåret 2021/2022 varierade antalet elever på skolorna mellan 50 och 320 elever.  

Vid arbetsutskottets sammanträde sker en muntlig redovisning av utredningen att presenteras 
av konsultföretaget. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 336 Dnr KS 2017/576 
 
Projekt Rådvallen - friidrott, delredovisning 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att  

1. godkänna delredovisningen. 

2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att fortsätta beredningen av ärendet med en 
återrapportering senast i juni 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen och Håfreströms IF har gemensamt arbetat fram ett underlag och kalkyl för 
renovering och uppgradering av friidrottsanläggningen på Rådavallen. 
Finansiering av projektet överstiger tidigare beräknade kostnader som till stor del beror på 
världsmarknadsläget då stora delar av materialen innehåller oljebaserade produkter och 
kostnader för drivmedel. 
Håfreströms IF har lyckats få ett bidrag beviljat av Allmänna arvsfonden och deras ambition  
är att förverkliga denna anläggning med utökat stöd av Melleruds kommun och ytterligare 
möjligheter via olika bidragsformer och sponsring. 

Beslutsunderlag 
• Arbetsutskottets beslut 2021-10-19, § 339. 
• Håfreströms skrivelse med bilagor 1-5. 
• Allmänna arvsfondens beslut 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att  
2. godkänna delredovisningen. 

3. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att fortsätta beredningen av ärendet med en 
återrapportering senast i juni 2023. 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Ekonomichefen 
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§ 337 Dnr KS 2022/574 
 
Policy/bestämmelser för nyttjande av Melleruds kommuns 
tjänstefordon och maskiner 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. fastställa Policy/bestämmelser för nyttjande av Melleruds kommuns tjänstefordon och 
maskiner enligt föreliggande förslag. 

2. upphäva Policy/bestämmelser för nyttjande av Melleruds kommuns tjänstefordon och 
maskiner antagna av kommunfullmäktige 2005-03-23, § 31 

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med denna policy är att tydliggöra de regler och lagar som finns för tjänstefordon så  
att de efterföljs. Policyn är anpassad till för tiden gällande skatteregler. Ett för oss maximalt 
utnyttjande av Melleruds kommuns tjänstefordon skall uppnås. Policyn innefattar alla 
kommunens leasade eller ägda fordon.  

Melleruds kommun förbehåller sig rätten att från tid till annan ändra dessa regler för att de 
styrs av gällande skatteregler eller andra förutsättningar för denna policy. 

Ansvarig för denna policy är kommunstyrelsen och operativt ansvarig är respektive enhetschef. 

Policyn/bestämmelserna innehåller regler för användande av och kostnadsansvar för 
tjänstefordon och maskiner samt anvisningar för användande av tjänstefordon. 

Beslutsunderlag 

• Policy/bestämmelser för nyttjande av Melleruds kommuns tjänstefordon och maskiner 
antagna av kommunfullmäktige 2005-03-23, § 31. 

• Förslag till reviderad Policy/bestämmelser för nyttjande av Melleruds kommuns tjänstefordon 
och maskiner. 

• Samhällsbyggnadförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att 
1. fastställa Policy/bestämmelser för nyttjande av Melleruds kommuns tjänstefordon och 

maskiner enligt föreliggande förslag. 

2. upphäva Policy/bestämmelser för nyttjande av Melleruds kommuns tjänstefordon och 
maskiner antagna av kommunfullmäktige 2005-03-23, § 31 

 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 338 Dnr KS 2018/151 
 
Reglemente för kommunal bidragsgivning till enskilda vägar inom 
Melleruds kommun 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Reglemente för kommunal bidragsgivning till enskilda 
vägar inom Melleruds kommun enligt föreliggande förslag 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den 20 mars 2018 gavs uppdrag till samhällsbyggnadschefen att ta fram förslag till 
uppdaterade regler för kommunal bidragsgivning till enskilda vägar inom Melleruds kommun.  

I förslag till reglemente för kommunal bidragsgivning till enskilda vägar har texten omarbetats 
efter rådande arbetssätt. I nu gällande reglemente från 1996 finns möjlighet att ansöka om 
byggnads- och särskilt driftbidrag samt bidrag till vägbeläggning. Dessa punkter har tagits bort 
då medel ej anslagits enligt övriga villkor G 2. 

Kommunalt driftbidrag till enskilda vägar med statsbidrag utgår med 10% av den statliga 
vägmyndighet beräknade underhållskostnader för barmarks- och vinterunderhåll avseende 
föregående kalenderår. 

Kommunal driftbidrag till enskilda vägar utan statsbidrag är förändrat till 1,50 kr/ meter väg. 
Bidraget är uppräknat enligt KPI. 1,00kr / meter väg oktober 1996 motsvarar 1,50kr/ meter väg 
oktober 2022.  
Sett till de senaste årens ansökningar ryms höjningen av bidraget utan statsbidrag i befintlig 
budget. Om antalet ansökningar ökar till tidigare nivåer kan större anslag i budgeten behövas. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till reglemente för kommunal bidragsgivning till enskilda vägar inom Melleruds 
kommun. 

• Samhällsbyggnadförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Reglemente 
för kommunal bidragsgivning till enskilda vägar inom Melleruds kommun enligt föreliggande 
förslag 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 339 Dnr KS 2021/646 
 
Investerings- och driftbidrag till konstsnöanläggning på Elljusspåret 
vid OK-stugan i Dals Rostock  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att OK Kroppefjäll måste inkomma med en ny ansökan om stöd, om 
intresse kvarstår, då kommunstyrelsens beslut inte kan verkställas då ställda villkor inte 
uppfyllts. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 8 juni 2022, § 134, att bevilja OK Kroppefjäll ett 
anläggningsstöd på 1 000 000 kronor. Beslutet gäller under förutsättning att övrig finansierng 
kan ske i enlighet med ansökan. Vidare beviljades ett igångssättningsstöd med 68 500 kronor 
för verksamhetsåret 2023 för att föreningen därefter söker årligt driftbidrag enligt gällande 
regler. Förutsättningen för att erhålla stöden var att ställda villkor uppfyllts senast den 31 
oktober 2022. 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-06-08, § 134. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att OK Kroppefjäll måste 
inkomma med en ny ansökan om stöd, om intresse kvarstår, då kommunstyrelsens beslut inte 
kan verkställas då ställda villkor inte uppfyllts. 
 
Beslutsgång 

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

OK Kroppefjäll 
Samhällsbyggnadschefen 
Ekonomichefen 
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§ 340  
 
Samhällsbyggnadsfrågor  
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadschefen redogör för aktuella samhällsbyggnadsfrågor: 

• Schaktmassor i Eriksbyn 
Samhällsbyggnadschefen redogör för ärende om schaktmassor som måste tas bort enligt 
Dalslands miljö- och energikontorets och Länsstyrelsens beslut och för Swecos 
ansvarsutredning. 

• Reservkraft vid driftstörningar 
Kommunchefen och samhällsbyggnadschefen redogör för arbetet kring reservkraft vid 
eventuellt elavbrott. Åtta elkraftverk har köpts in och installation pågår i strategiska 
fastigheter. Behov finns att eventuellt köpa in ytterligare små elverk. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 341    
 
Personalfrågor  
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
HR-chefen informerar om aktuella personalfrågor: 

• Medarbetarenkäten 
Medarbetarenkäten är ute till kommunens anställda. Slutdatum är 16 december 2022. 
En första återkoppling till personalenheten sker den 20 december 2022 och för 
ledningsgruppen den 9 januari 2023.  

• Samverkan med fackliga organisationer 
Möte med samtliga fackliga organisationer den 19 december 2022. 

• Gratifikationer 
Årets gratifikation till kommunens anställda kommer att gå ut innan jul. 

• eCompanion 
Förhandlingar pågår. Systemets driftstart planeras till första kvartalet 2024.  

• Granskning av löneprocessen 
Revisionen kommer att genomföra en granskning av löneprocessen. 

• Ny kommunsekreterare 
En ny kommunsekreterare kommer att börja den 27 januari  2023. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 342 Dnr KS 2022/589 
 
Ansökan om medel till Konstvandring i Dalsland 2023 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  
1. Melleruds kommun beviljar föreningen Konstvandring i Dalsland 2 tkr i bidrag för  

2023 års arrangemang.  

2. finansiering sker inom kommunchefens budget centralt. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Föreningen Konstvandring i Dalsland arrangerar varje år en konstvandring under Kristi 
Himmelfärdshelgen då medlemmar öppnar sina ateljéer under fyra dagar. Årets arrangemanget 
genomförs under perioden 18-21 maj 2023.  

Konstvandringen är ett av landskapets största kulturevenemang med bortåt 10 000 besök i 
ateljéer och verkstäder och på samlingsutställningen. 2023 visas den på Dalslands 
konstmuseum i Upperud. 

Föreningen ansöker hos kommunerna i Dalsland om bidrag på 2 tkr vardera. Västra 
Götalandsregionen dubblar kommunernas bidrag. Nästa år är bidragen särskilt viktiga eftersom 
Föreningen Konstvandring i Dalsland återigen producerar den uppskattade folder som, före 
pandemin, brukat ledsaga besökarna. Utöver foldern finns all information om deltagarna på 
www.konstvandring.nu. 

Bidragande offentliga aktörer får sina logotyper i föreningens publika material.  
Föreningen har den 1 december 2022 ansökt om 2 tkr från Melleruds kommun. 
 
Beslutsunderlag 

• Ansökan om bidrag från Föreningen Konstvandring i Dalsland. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att  

3. Melleruds kommun beviljar föreningen Konstvandring i Dalsland 2 tkr i bidrag för  
2023 års arrangemang.  

4. finansiering sker inom kommunchefens budget centralt. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till  
Föreningen Konstvandring i Dalsland 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 343  
   
Aktuella frågor 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Tankställen för biogas 
Ordföranden informerar om att det finns intressenter för tankställen för biogas i Dalsland. 

• Inställda morgontåg  
Kollektivtrafikansvarig informerar om inställda morgontåg på grund av lokförarbrist. 

• Polisen 
Ordföranden informerar om kommande möte om medborgarlöfte 2023. 

• Ägarsamråd Dalslands Kanal 
Ordförande informerar om kommande ägarsamråd den 16 december 2022. 

• Näringslivsrådet 
Ordförande informerar om kommande möte den 15 december 2022. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 344    
 
Rapporter 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m: 

• Presidiemöte med AB Melleruds Bostäder 
Ordföranden rapporterar från presidiemötet den 6 december 2022. 

• Polsam 
Ordföranden rapporterar från mötet den 6 december 2022. 

• Polisen 
Ordföranden rapporterar från möte i Bengtsfors den 7 december 2022. 

• Fyrbodals kommunalförbund 
Ordföranden rapporterar från direktionsmöte den 8 december 2022. 

• Samverkan 4D 
Ordföranden, Ulf Rexefjord (SD) och Michael Melby (S) rapporterar från möte den  
9 december 2022. 

• Besök från Högskolan Väst 
Ordföranden rapporterar från besök från representanter den 12 december 2022. 

• MellerudsNavet 
Ordföranden rapporterar från möte angående likvidering den 12 december 2022. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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