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13.00 – 16.15 i Skållerudsrummet 
Beslutande  
Ledamöter Tommy W Johansson, ordf. (S) 

Marianne Sand Wallin (S) 
Eva Pärsson, vice ordf. (M) 
Daniel Jensen (KD) §§ 167-185 

 
Tjänstgörande ersättare Peter Ljungdahl (C) ersätter Gunnar Karlsson (C) 
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Tjänstemän Björn Lindquist, t.f. kommunchef    

Ingrid Engqvist, chefssekreterare 
Anders Pettersson, kultur- och utbildningschef § 167 
Jan Skeppstedt, arkitektkonsult §§ 168-169 
Roger Granat, socialchef § 173 
Mario Vasquez, verksamhetsutvecklare § 174 
Jenni Hagman, näringslivs- och marknadsföringsansvarig § 175 
Magnus Olsson, samhällsbyggnadschef §§ 177-180 
Lorentz Norberg, enhetschef gata/park §§ 178-179 
 

Övriga Rune Stenén, ordförande kultur- och utbildningsnämnden  § 167 
Ann-Christin Larsson, vice ordförande kultur- och utbildningsnämnden  § 167 
Michael Melby, ordförande socialnämnden  § 173 
Karin Hilmér, ordförande byggnadsnämnden § 176 
Anette Levin, vice ordförande byggnadsnämnden § 176 
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Jan Theliander, Högskolan Väst    § 183 
Lena Lindhé, Högskolan Väst   § 183 
Lena Fischer, Högskolan Väst    § 183 
Karin Åström, Melleruds Nyheter   § 183 

Utses att justera  
Justerare Eva Pärsson (M) 
Ersättare Marianne Sand Wallin (S) 
 
Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 9 maj 2017, klockan 16.30, §§ 170, 179, 

184-185, 188 justeras omedelbart vid sammanträdet. Övriga paragrafer 
justeras den 11 maj 2017, klockan 08.00  

 

Justerade paragrafer  §§ 167 - 191 
 
Underskrifter Sekreterare ..............................................................................................  
  Ingrid Engqvist 

 Ordförande .............................................................................................................................................. 
  Tommy W Johansson  

 Justerande .............................................................................................................................................. 
 Eva Pärsson 

 

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

 
Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
Sammanträdesdatum 2017-05-09 

 
Datum då anslaget sätts upp 2017-05-09 §§ 170, 179, 184-185, 188 
 2017-05-11 §§ 167-169, 171-178, 180-183, 186-187, 189-191  

 
Datum då anslaget tas ned 2017-05-31 §§ 170, 179, 184-185, 188 
 2017-06-02 §§ 167-169, 171-178, 180-183, 186-187, 189-191 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 
Underskrift ........................................................................................................ 

 Ingrid Engqvist 
  Utdragsbestyrkande 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-09 2
  
 
 
 
 
 
Innehållsförteckning 

 

§ 167  Kultur- och utbildningsnämndens budgetförslag för 2018 3 

§ 168  Samrådsremiss angående förslag på ändring av detaljplan för  
Vita Sannar – Örnudden 

4 

§ 169  Samrådsremiss angående förslag på ändring av detaljplan för kvarteret 
Spjutet 

5 

§ 170  Årsredovisning 2016 med revisionsberättelse för AB Melleruds 
Industrilokaler 

6 

§ 171  Sponsring till Fox Fight Clubs SM-arrangemang i Mellerud 7 

§ 172  Ändringar i Fyrbodals kommunalförbunds förbundsordning 8 

§ 173  Socialnämndens budgetförslag för 2018 9 

§ 174  Dalslands Kanals 150-årsjubileum, redovisning av uppdrag  10 

§ 175  Näringslivs- och marknadsföringsfrågor  12 

§ 176  Byggnadsnämndens budgetförslag för 2018 13 

§ 177  Kommunstyrelsens budgetförslag för 2018 14 

§ 178  Tekniska frågor  15 

§ 179  Beläggningsarbeten vid Rådaskolan och Dahlstiernska gymnasiet 16 

§ 180  Försäljning av mark – del av fastigheten Skållerud 1:4 18 

§ 181  Visstidsanställning av kommunchef 19 

§ 182  Process för rekrytering av kommunchef 20 

§ 183  Rektorsbesök från Högskolan Väst 21 

§ 184  Prognos 1/2017 22 

§ 185  Utökat driftbidrag till Melleruds Golfklubb 2017-2019 23 

§ 186  Dalslands Konstmuseums ekonomi 24 

§ 187  Motion om att inrätta system för massutskick via SMS och mail för  
att öka säkerheten för våra medborgare i kommunen, utredningsuppdrag  

25 

§ 188  APP för enkelt avhjälpta hinder  26 

§ 189  Uppläsningsfunktion på kommunens hemsida  27 

§ 190  Bemyndigande att utfärda anvisningar på bank- och checkräkning för 
kommunstyrelsen 

28 

§ 191  Aktuella frågor 29 
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§ 167 Dnr KS 2017/42.041   
 
Kultur- och utbildningsnämndens budgetförslag för 2018 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och utbildningsnämndens presidie och förvaltningschefen redovisar 
nämndens budgetförslag för 2018 och diskuterar behov och åtgärder. 
 
Beslutsunderlag 

• Tjänstemannaförslag till budget 2018. 
• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2017-04-19, § 31. 
 
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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§ 168 Dnr KS 2017/236.214   
 
Samrådsremiss angående förslag på ändring av detaljplan för 
Vita Sannar – Örnudden 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har inget att erinra mot samrådsförslag på ändring av detaljplan  
för Vita Sannar – Örnudden. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Byggnadsnämnden gav vid nämndens möte i februari ett positivt planbesked för  
en planändring av detaljplanen för Vita Sannar - Örnudden. Stadsarkitekten har,  
på delegation av Byggnadsnämnden godkänt Contekton arkitekter som 
planförfattare. 

Planändringen avser ändring av egenskapsbestämmelser för kvartersmark med en 
ökning av tillåten byggnadshöjd, takvinkel, byggnadsarea mm. för området utmed 
Vita Sannarvägen väster om Havsörnsvägen. För området öster om Havsörnsvägen 
ändras enbart byggnadshöjd och en mindre ökning av takvinkel. 

Byggnadsnämnden beslutade den 19 april 2017, § 61, att godkänna förslaget  
till ändring av detaljplanen Vita Sannar-Örnudden och att skicka ut planändrings-
förslaget på samråd under perioden 2017-05-02--2017-05-22. 
 
Beslutsunderlag 

• Byggnadsnämndens beslut 2017-04-19, § 61. 
• Samrådshandlingar. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet har inget att erinra mot samrådsförslag 
på ändring av detaljplan för Vita Sannar – Örnudden. 
 
Beslutsgång 

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

Byggnadsnämnden 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 169 Dnr KS 2017/159.214   
 
Samrådsremiss angående förslag på ändring av detaljplan för 
kvarteret Spjutet i Mellerud 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har inget att erinra mot samrådsförslag på ändring av detaljplan för 
kvarteret Spjutet i Mellerud. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Behovet av verksamhetslokaler är stort i Melleruds kommun. Kommunstyrelsen har 
därför gett Byggnadsnämnden i uppdrag att upphäva den del av detaljplanen för 
Holm 1:10 m fl. från 1991, som berör kv. Spjutet och upprätta en ny detaljplan 
som medger uppförande av verksamhetslokaler. Den gällande detaljplanen anger 
användningsändamålet bostäder för det aktuella planområdet. 

Planområdet är beläget i norra delen av Melleruds tätort, ca 150 m öster om E 45. 

Byggnadsnämnden beslutade den 19 april 2017, § 62, att godkänna detaljplane-
förslaget för Kv. Spjutet, med ändringen att sänka byggnadshöjden till 4 meter  
på det triangelformade området norr om U-området mot Holmsgatan. Byggnads-
nämnden beslutade vidare att skicka ut detaljplaneförslaget på samråd under 
perioden 2017-05-02--2017-05-22. 
 
Beslutsunderlag 

• Byggnadsnämndens beslut 2017-04-19, § 62. 
• Samrådshandlingar. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet har inget att erinra mot samrådsförslag 
på ändring av detaljplan för kvarteret Spjutet i Mellerud. 
 
Beslutsgång 

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

Byggnadsnämnden 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 170 Dnr KS 2017/233.042   
 
Årsredovisning 2016 med revisionsberättelse för  
AB Melleruds Industrilokaler 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Melleruds Industrilokaler AB har under 2016 inte bedrivit någon verksamhet. 
Bolaget visar ett underskott på 18 tkr. 
 
Beslutsunderlag 

• Bokslut för Melleruds Industrilokaler AB 2016 med revisionsberättelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Eva Pärsson 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 171 Dnr KS 2017/250.807 
 
Sponsring till Fox Fight Clubs SM-arrangemang i Mellerud 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. sponsra Fox Fight Club med 5 000 kr för arrangerandet av Svenska mästerskap  
i kickboxning i Mellerud den 20 maj 2017.  

2. finansiering sker inom kontot för marknadsföring. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Under lördagen den 20 maj 2017 arrangeras SM-tävling i kickboxning i Rådahallen  
i Mellerud. 

Fox Fight Club har hört av sig till kommunen om sponsring av arrangemanget. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

1. sponsra Fox Fight Club med 5 000 kr för arrangerandet av Svenska mästerskap  
i kickboxning i Mellerud den 20 maj 2017.  

2. finansiering sker inom kontot för marknadsföring. 
 
Beslutsgång 

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

Fox Fight Club  
Kultur- och fritidsutvecklaren  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 172 Dnr KS 2017/226.003   
 
Ändringar i Fyrbodals kommunalförbunds förbundsordning  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagna ändringar i Fyrbodals 
kommunalförbunds förbundsordning. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Direktionen för Fyrbodals kommunalförbund beslutade den 16 mars 2017  
att föreslå ändringar och förtydligande av förbundsordningen för Fyrbodals 
kommunalförbund till medlemskommunernas fullmäktige. 

Bakgrunden till revideringen av förbundsordningen är dels att uppdatera 
förbundsordningen i sin helhet dels att förtydliga de arvodesprinciper som  
gäller för ordföranden i förbundet. 
 
Beslutsunderlag 

• Nuvarande förbundsordning för Fyrbodals kommunalförbund. 
• Missiv med föreslagna förändringar i förbundsordningen. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagna 
ändringar i Fyrbodals kommunalförbunds förbundsordning. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 173 Dnr KS 2017/42.041   
 
Socialnämndens budgetförslag för 2018 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Socialnämndens presidie och förvaltningschefen redovisar nämndens budget- 
förslag för 2018 och diskuterar behov och åtgärder. 
 
Beslutsunderlag 

• Tjänstemannaförslag till budget 2018. 
• Socialnämndens beslut 2017-04-25, § 49. 
 
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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§ 174 Dnr KS 2016/588.861   
 
Dalslands Kanals 150-årsjubileum, redovisning av uppdrag  
 
Arbetsutskottets beslut  

Arbetsutskottet beslutar att 

1. bevilja 150 tkr per år under 2017 och 2018 för projektet Nils Ericsons- 
utställning. 

2. finansiering sker inom kommunstyrelsens avsatta medel.  
 
Sammanfattning av ärendet 

2018 fyller Dalslands kanal 150 år och förberedelsearbetet pågår i kanal-
kommunerna i Dalsland och Årjängs kommun i Värmland samt i Vänersborgs  
och Färgelanda kommuner. Under drygt ett år har en grupp med representanter  
för berörda kommuner arbetat med programmet. 

Arbetsutskottet beslutade den 21 juni 2016, § 239, att bevilja projektstöd om  
10 tkr per år under 2016 och 2017 för projektet Swimrun under förutsättning att 
projektet delvis genomförs i Melleruds kommun och att övriga finansiärer fattar 
motsvarande beslut. 

Vidare beslutade arbetsutskottet den 30 augusti 2016, § 268, att bevilja projekt-
stöd om 25 tkr per år under 2016 och 2017 för projektet Deltagande upplevelse-
innovation under förutsättning att övriga finansiärer fattar motsvarande beslut. 

Arbetsutskottet beslutade den 20 december 2016, § 455, att ge kommunchefen i 
uppdrag att tillsätta en samordningsgrupp för aktiviteter under Dalslands Kanals 
150-årsjubileum. 

Vid arbetsutskottets sammanträde den 7 mars 2017, § 94, informerade kultur-  
och fritidsutvecklaren om planerade aktiviteter under jubileumsåret 2018. 
Turistinformatören informerade om olika grupper som arbetar med planering av 
olika projekt/aktiviteter. Slutligen informerade verksamhetsutvecklaren om 
planerade utställningar/aktiviteter i Dalsland Center 2018. 

Arbetsutskottet beslutade att ge kommunchefen i uppdrag att tillsammans med 
samordningsgruppen ta fram förslag med beräknade kostnader på aktiviteter  
inom Melleruds kommun.  

Verksamhetsutvecklaren redovisar de ekonomiska ramarna för Melleruds  
kommuns aktiviteter: 

• Nils Ericsonsutställningen – 230 tkr i personalkostnader och 75 tkr 
materialkostnader. Ytterligare kostnader för t.ex. markarbete kommer  
att tillkomma. 

Ett schema har tagits fram för de olika aktörernas aktiviteter under jubileumet. 
Vidare har regler för användandet av loggor tagits fram. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att 

3. bevilja 150 tkr per år under 2017 och 2018 för projektet Nils Ericsons- 
utställning.  

4. finansiering sker inom kommunstyrelsens avsatta medel.  
 
Beslutsgång 

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

Verksamhetsutvecklaren 
Kultur- och fritidsutvecklaren 
Turistinformatören 

 
 
 
   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 175    
 
Näringslivs- och marknadsföringsfrågor 
 
Arbetsutskottets beslut  

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Näringslivs- och marknadsföringsansvarig som tillträdde sin tjänst den 24 april 
2017 presenterar sig och sin bakgrund och diskuterar aktuella frågor med 
arbetsutskottets ledamöter: 

• Kontakter 
Uppstart av kontaktskapande med företag m.m. 

• Västerråda handelsområde 
Utbyggnadsplaner finns inom Västerråda handelsområde. 

• Marknadsföring 
Behov finns att se över och ta fram ett nytt profilprogram för Melleruds 
kommun. 

• Näringslivsrådet 
Ett möte i Näringslivsrådet är inbokat under juni månad. 

• MellerudsNavet 
MellerudsNavets framtida roll diskuteras.  

 
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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§ 176 Dnr KS 2017/42.041   
 
Byggnadsnämndens budgetförslag för 2018 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Byggnadsnämndens presidie redovisar nämndens budgetförslag för 2018  
och diskuterar behov och åtgärder. 
 
Beslutsunderlag 

• Tjänstemannaförslag till budget 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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§ 177 Dnr KS 2017/42.041   
 
Kommunstyrelsens budgetförslag för 2018 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att tillsammans med ekonomichefen 
återkomma med förslag på omdisponeringar i budget 2018. 

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den  
23 maj 2017. 

 
Sammanfattning av ärendet 

T.f. kommunchefen och samhällsbyggnadschefen redovisar kommunstyrelsens 
budgetförslag för 2018 och diskuterar behov och åtgärder. 
 
Beslutsunderlag 

• Tjänstemannaförslag till budget 2018. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att tillsammans med ekonomichefen 
återkomma med förslag på omdisponeringar i budget 2018. 

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den  
23 maj 2017. 

 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen  
Ekonomichefen 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 178    
 
Tekniska frågor  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadschefen redogör för aktuella tekniska frågor: 

• Ny enhetschef gata/park 
Presentation av nye enhetschefen Lorentz Norberg för gata/park. 

• Kvarteret Ugglan 
Sex anbud på rivning av resterande fastigheter i kvarteret Ugglan  
har inkommit.  

• Köp av mark 
Redovisning av förslag om att köpa in mark för byggande av  
framtida gångbro över E45 vid det planerade köpcentret på Västerråda. 

• Skolmoduler 
Kommande vecka kommer de nya skolmodulerna att börja sättas upp  
vid Nordalsskolan. 

 
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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§ 179 Dnr KS 2017/255.052 
 
Beläggningsarbeten vid Rådaskolan och Dahlstiernska 
gymnasiet, omfördelning av investeringsbudget 2017 och 
igångsättningsbeslut 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. bevilja 1,1 Mnkr i investeringsmedel för att genomföra beläggningsarbeten enligt 
föreliggande förslag.  

2. finansiering sker genom en omfördelning i investeringsbudget för 2017. 

3. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta projektet och lämna en 
slutredovisning när projektet är slutfört. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsens 
arbetsutskott tagit fram kostnader för att asfaltera om skolgården vid Rådaskolan 
och Dahlstiernska gymnasiet. Kostnaden för att rusta upp befintliga asfaltytor i 
samband med att anläggning av diverse aktivitetsutrustning uppgår till 1,1 Mnkr. 

Elevrådet på högstadiet har i samråd med samhällbyggnadsförvaltiningen tagit 
fram förslag på aktiviteter så som konstgräsplan, skateboard ramper av olika typer 
m.m. Asfaltytorna som finns inom området idag är kraftigt undermåliga och är en 
säkerhetsrisk då både stenar och gamla fundament sticker upp i ytan, vissa partier 
saknar även asfalt och eller är mycket ojämna. Vattenpölar skapas vid regn eller 
snösmältning så att ytor inte blir speciellt trevliga att vistas på.  
 
Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag med bilaga. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att  

1. bevilja 1,1 Mnkr i investeringsmedel för att genomföra beläggningsarbeten enligt 
föreliggande förslag.  

2. finansiering sker genom en omfördelning i investeringsbudget för 2017. 

3. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta projektet och lämna en 
slutredovisning när projektet är slutfört. 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Eva Pärsson 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 180 Dnr KS 2017/252.253 
 
Försäljning av mark – del av fastigheten Skållerud 1:4 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. försälja mark (cirka 1 900 kvm) i del av fastigheten Skållerud 1:4 till 
fastighetsägaren till Skållerud 1:28 för 40 kronor/kvm.  

2. köparen står för lagfarts- och avstyckningskostnaderna. 

3. ge t.f. kommunchefen i uppdrag att slutföra försäljningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Fastighetsägaren till Skållerud 1:28 har kontaktat kommunen om att få köpa  
cirka 1 900 kvm av del av fastigheten Skållerud 1:4 som ligger i anslutning till 
ägarens fastighet. Anledningen är att fastighetsägaren planerar att bygga ett 
garage och har behov av ytterligare mark. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

1. försälja mark (cirka 1 900 kvm) i del av fastigheten Skållerud 1:4 till 
fastighetsägaren till Skållerud 1:28 för 40 kronor/kvm.  

2. köparen står för lagfarts- och avstyckningskostnaderna. 

3. ge t.f. kommunchefen i uppdrag att slutföra försäljningen. 
 
Beslutet skickas till 

Fastighetsägaren Skållerud 1:28 
T.f. kommunchef 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 181 Dnr KS 2017/251.023   
 
Visstidsanställning av kommunchef 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunstyrelsens delegeringsregler 
att utse Björn Lindquist till tillförordnad kommunchef från och med den  
9 maj 2017 och fram tills ny kommunchef tillträder. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunchefen har den 20 april 2017 sagt upp sig och slutar sin anställning i 
Melleruds kommun den 31 augusti 2017. Han gör i enlighet med upprättat avtal  
sin sista arbetsdag den 4 maj 2017.  

Under rekryteringsprocessen och fram till att en ny kommunchef anställts  
och tillträtt tjänsten behöver kommunstyrelsens arbetsutskott i enlighet med 
kommunstyrelsens delegeringsregler – Visstidsanställningar B 5:1 – fatta  
beslut om att visstidsanställa en tillförordnad kommunchef. 
 
Beslutsunderlag 

• Utdrag ur kommunstyrelsens delegeringsregler. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens delegeringsregler att utse Björn Lindquist till tillförordnad 
kommunchef från och med den 9 maj 2017 och fram tills ny kommunchef tillträder. 
 
Beslutsgång 

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

T.f. kommunchefen 
Personalenheten 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-09 20
  
 
 
 
 
 

§ 182 Dnr KS 2017/253.023 
 
Process för rekrytering av kommunchef 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att kommunen ska anlita ett externt rekryteringsföretag 
för att få fram lämpliga kandidater till kommunchefstjänsten. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden informerar om planerat möte den 10 maj 2017 med ett externt 
rekryteringsföretag som fått goda referenser. 

Arbetsutskottets ledamöter diskuterar hur rekryterings- och tillsättnings- 
processen av en ny kommunchef bör ske. Det finns ett behov av att anlita externt 
rekryteringsföretag för att kunna få fram lämpliga kandidater till tjänsten. 
Kommunens HR-chef bör vara behjälplig i processen att sammanställa den profil 
som politiker och chefer kommer fram till är lämplig. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Marianne Sand Wallin (S), Daniel Jensen (KD), Eva Pärsson (M) och Peter  
Ljungdahl (C): Arbetsutskottet beslutar att kommunen ska anlita ett externt 
rekryteringsföretag för att få fram lämpliga kandidater till kommunchefstjänsten. 
 
Beslutsgång 

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

HR-chefen 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 183    
 
Rektorsbesök från Högskolan Väst 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen och tackar för besöket. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Högskolan Västs nye rektor Martin Hellström besöker tillsammans med prorektor 
Jan Theliander, verksamhetsledare Lena Fischer och utvecklingsstrateg Lena Lindhe 
de olika kommunerna i Fyrbodalsområdet för att träffa ledande kommunpolitiker för 
ett ömsesidigt utbyte, där respektive kommun och Högskolans rektor får tillfälle att 
presentera angelägna frågor för varandra.   
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner redovisningen och tackar  
för besöket. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 184 Dnr KS 2017/244.042   
 
Prognos 1/2017 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att uppmana de nämnder som visar underskott  
att arbeta för en budget i balans. 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Första prognosen för 2017 visar på ett positivt resultat på 23,4 Mnkr  
att jämföra med det ursprungligen budgeterade resultatet på 28,2 Mnkr. 
 
Beslutsunderlag 

• Prognos 1/2017.  
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att uppmana de nämnder 
som visar underskott att arbeta för en budget i balans. 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Eva Pärsson 

 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 185 Dnr KS 2017/243.805   
 
Utökat driftbidrag till Melleruds Golfklubb 2017-2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

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

2. finansiering för 2017 sker inom kommunstyrelsens avsatta medel. Finansiering 
för 2018 och 2019 läggs in budget för respektive år. 

 
Sammanfattning av ärendet 

I och med att golfanläggningen har köpts av det nystartade bolag Golffastigheter  
i Mellerud AB har ett nytt avtal tecknats med Melleruds Golfklubb. För att 
golfklubben ska kunna använda banan krävs att klubben tecknar avtal med 
entreprenör som sköter banan.  

Klubben har gjort en kalkyl med medlemsbidrag, grenfee och driftsbidrag från 
kommunen. För att driva banan behöver klubben ett utökat driftsbidrag med  
200 tkr per år. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att  

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

2. finansiering för 2017 sker inom kommunstyrelsens avsatta medel. Finansiering 
för 2018 och 2019 läggs in budget för respektive år. 

 
Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Eva Pärsson 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 186 Dnr KS 2016/164.875   
 
Dalslands konstmuseums ekonomi 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun 

1. ökar bidraget till Dalslands Konstmuseum med 120 tkr per år. 

2. tar över Dalslands konstmuseums lån på fastigheten i Upperud och  
får motsvarande inteckning i fastigheten. 

3. finansiering sker inom kommunstyrelsens avsatta medel.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Dalslands konstmuseum drivs och ägs av stiftelsen Dalslands museum & konsthall. 
Ledamöter i styrelsen utses av Melleruds kommun och Dalslandskommunernas 
kommunalförbund.  

Museet har en museichef/intendent och resten timtjänster vad gäller park, kassa, 
guidning, städ, ekonomihantering. Utöver detta anställer museet utställnings-
tekniker (fyra veckor/år) samt skribent och grafisk form (programbladet 
”Konstaktuellt Dalsland”).  

Stiftelsen äger och förvaltar själva fastigheten. I en av byggnaderna finns ett 
museicafé som sedan två år drivs i museets egen regi. Museet har en vänförening 
med cirka 500 medlemmar. 

Arbetsutskottet gav den 24 maj 2016, § 205, kommunchefen i uppdrag att ta fram 
förslag på en långsiktig lösning på Dalslands konstmuseums ekonomiska situation. 

En delrapport av uppdraget lämnades vid arbetsutskottets sammanträde den  
6 december 2016, § 441. 

Ekonomichefen och kommunchefen lämnar en muntlig redovisning av genomförd 
utredning. 

Kommunen träffade presidiet för kulturnämnden i Västra Götaland i Vänersborg den 
19 april 2017 där muséet diskuterades. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

1. ökar bidraget till Dalslands Konstmuseum med 120 tkr per år. 

2. tar över Dalslands konstmuseums lån på fastigheten i Upperud och  
får motsvarande inteckning i fastigheten. 

3. finansiering sker inom kommunstyrelsens avsatta medel.  
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 187 Dnr KS 2017/205.167   
 
Motion om att inrätta system för massutskick via SMS och mail 
för att öka säkerheten för våra medborgare i kommunen, 
utredningsuppdrag  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge utredaren i uppdrag att utreda motionen och lämna förslag till svar.  

2. Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den  
29 augusti 2017. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Jörgen Eriksson (KIM) föreslår i en motion den 10 april 2017 att kommunfull-
mäktige beslutar att kommunen utreder möjligheterna att inrätta ett system  
för massutskick via sms och mail för att öka säkerheten för våra medborgare i 
kommunen. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge utredaren i uppdrag att utreda motionen och lämna förslag till svar.  

2. Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den  
29 augusti 2017. 

 
Beslutsgång 

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

Utredaren 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 188 Dnr KS 2017/221.711   
 
APP för enkelt avhjälpta hinder  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge verksamhetsutvecklare i uppdrag att ta fram en kostnadskalkyl för att  
införa en APP för enkelt avhjälpta hinder.  

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den  
29 augusti 2017.  

 
Sammanfattning av ärendet 

Göteborgs stad har en app för enkelt avhjälpta hinder som finns tillgänglig att ladda 
ner från kommunens hemsida och användas.  

Kommunala funktionshinderrådet beslutade den 22 mars 2017, § 10, att överlämna 
frågan till kommunstyrelsen med förslag om att titta på om det är en bra lösning 
för Melleruds Kommun.  
 
Beslutsunderlag 

• Kommunala funktionshinderrådets beslut 2017-03-22, § 10. 
• Göteborgs stads information om app för enkelt avhjälpta hinder. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge verksamhetsutvecklare i uppdrag att ta fram en kostnadskalkyl för att  
införa en APP för enkelt avhjälpta hinder.  

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den  
29 augusti 2017.  

 
Beslutsgång 

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

Verksamhetsutvecklaren 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 189 Dnr KS 2017/220.711   
 
Uppläsningsfunktion på kommunens hemsida  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge administrative i uppdrag att ta fram en kostnadskalkyl för att införa en 
uppläsningsfunktion på kommunens hemsida.  

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den  
29 augusti 2017.  

 
Sammanfattning av ärendet 

I en genomförd enkätunderskning på kommunens hemsida har fjorton  
personer tyckt att en uppläsningsfunktion på hemsidan en vore bra.  

Kommunala funktionshinderrådet beslutade den 22 mars 2017, § 9, att  
överlämna frågan till kommunstyrelsen med förslag om att titta på om det  
är en lösning för Melleruds Kommun om det inte är en för hög kostnad.  
 
Beslutsunderlag 

• Kommunala funktionshinderrådets beslut 2017-03-22, § 9. 
• Exempel från Marks kommun. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge administrative i uppdrag att ta fram en kostnadskalkyl för att införa en 
uppläsningsfunktion på kommunens hemsida.  

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den  
29 augusti 2017.  

 
Beslutsgång 

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

Administrative chefen 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 190 Dnr KS 2017/257.002   
 
Bemyndigande att utfärda anvisningar på bank- och 
checkräkning för kommunstyrelsen 
 
Arbetsutskottets förslag beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, med ändring av beslut den 5 april 2017,  
§ 58, att bemyndiga följande personer att två i förening utfärda  
anvisningar på kommunens bank- och checkräkningar: 

T.f. kommunchef/ekonomichef Björn Lindquist 
Controller Erik Josefsson 
Ekonom Emma Lindquist 
Ekonom Margareta Gunnarsson 
Ekonom Elvis Sabovic  
Ekonom Elin Holm 
Ekonom Lena Francke 
Ekonom Sandra Romi  från 2017-06-01 
 
Sammanfattning av ärendet 

På grund av att kommunchefen slutar sin anställning hos kommunen och  
på en ekonoms planerade föräldraledighet under sommaren/hösten 2017  
behöver gruppen utökas med vikarierande ekonom under perioden  
1 juni – 30 november 2017. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar, med ändring av beslut  
den 5 april 2017, § 58, att bemyndiga föreslagna personer att två i förening  
utfärda anvisningar på kommunens bank- och checkräkningar. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Eva Pärsson 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 191  
   
Aktuella frågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Arbetsutskottets ledamöter och ekonomichefen diskuterar aktuella frågor: 

• Fossilfritt Dalsland 
Ordförande delar ut information om Fossilfritt Dalsland och deras ansökan om 
medel till en projektansökan. 

• MellerudsNavet 
T.f. kommunchefen informerar om förslag till ny ordförande till MellerudsNavet.  

 
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 
 
 


