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Tid och plats Tisdagen den 12 september 2017, klockan 08.30 – 12.00,  

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) 

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

Ingrid Engqvist, chefssekreterare 
Torbjörn Svedung, administrativ chef § 321 
Magnus Olsson, samhällsbyggnadschef §§ 322-325 
Mario Vasquez, verksamhetsutvecklaren §§ 326-328 
Jan Skeppstedt, arkitektkonsult §§ 329-330 
Lars Nilsson, kultur- och fritidsutvecklare § 331 
Karin Odhnoff, t.f. HR-chef §§ 332-333 
Anna Granlund, utredare/säkerhetssamordnare §§ 333-340 
Roger Granat, socialchef § 333 
Gabriella Hemme, arkitektkonsult § 341  
Jenni Hagman, näringslivsansvarig §§ 349-350 

 
Utses att justera  
Justerare Eva Pärsson (M) 
Ersättare Marianne Sand Walin (S) 
 
Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 12 september 2017, klockan 12.00 

§§ 329-330 justeras omedelbart vid sammanträdet. 
Övriga paragrafer justeras den 13 september 2017, klockan 08.00  

 
Justerade paragrafer  §§ 321 - 350 
 
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 2017-09-05 

 
Datum då anslaget sätts upp 2017-09-12 §§ 329-330 
 2017-09-13 §§ 321-328, 331-350  

 
Datum då anslaget tas ned 2017-10-04 §§ 329-330 
 2017-10-05 §§ 321-328, 331-350 

  
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 
Underskrift ........................................................................................................ 

 Ingrid Engqvist 
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Innehållsförteckning 

 
§ 321  Slutredovisning av projekt Etablering av akademiskt utbildade nyanlända 3 
§ 322  Utredning av kommunalt ansvar för vägbelysning på vissa enskilda vägar, 

redovisning av uppdrag 
4 

§ 323  Försäljning av mark - del av fastigheten Hällan 1:244 6 
§ 324  Tekniska frågor 7 
§ 325  Gatumiljön Rådahallen, utredningsuppdrag 8 
§ 326  Dalslands Kanals 150-årsjubileum, rapport 9 
§ 327  APP för enkelt avhjälpta hinder, redovisning av uppdrag 11 
§ 328  Utbildning/informationsinsats för att öka kunskapen om homosexuellas, 

bisexuellas och transpersoners situation  
13 

§ 329  Detaljplan Vita Sannar-Örnudden, antagande 15 
§ 330  Detaljplan för kvarteret Spjutet, granskning 16 
§ 331  Motion om att starta en fritidsbank i Mellerud, lägesrapport 17 
§ 332  Personalfrågor 18 
§ 333  Rätt till heltid, delredovisning av utredningsuppdrag  19 
§ 334  Motion om arbetskläder till anställda inom Melleruds kommun 21 
§ 335  Svar på motion om att utreda migrationens ekonomiska effekter för  

Melleruds kommun 
22 

§ 336  Svar på motion om att ta bort plasten från komposten 23 
§ 337  Svar på medborgarförslag om farthindrande passage på Österrådagatan i 

Mellerud 
24 

§ 338  Svar på remiss angående utvärdering av övning RIS 2017 25 
§ 339  Svar på remissen Regional handlingsplan för klimatanpassning i Västra 

Götalands län 2018-2020 
26 

§ 340  Säkerhetsfrågor  27 
§ 341  Framtidens Köpmantorg – Ett torg för alla, rapport 28 
§ 342  Motion om att uppföra en fast scen vid parken P D Lundgrensgatan/ 

Bergsgatan, utredningsuppdrag 
30 

§ 343  Motion om att det ska bli avgiftsfritt att lämna sopor för privatpersoner vid 
Hunnebyns återvinningscentral samt att öppettiderna ses över för ökad 
tillgänglighet, utredningsuppdrag 

31 

§ 344  Motion om att Mellerud ska vara bäst i väst som miljökommun, 
utredningsuppdrag 

32 

§ 345  Motion för att verka för avskaffande av "jaktmetoden" med utsättning av  
fåglar i syfte att skjuta dem, utredningsuppdrag 

33 

§ 346  Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029,  
utrednings-uppdrag 

34 

§ 347  Anställning av ny kommunchef i Melleruds kommun 36 
§ 348  Aktuella frågor 37 
§ 349  Rapporter 38 
§ 350  Näringslivsfrågor  39 
§ 351  Företagsbesök 40 
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§ 321 Dnr KS 2016/448.055   
 
Slutredovisning av projekt Etablering av akademiskt  
utbildade nyanlända 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt Etablering av akademiskt  
utbildade nyanlända och avslutar ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Det finns ett behov av att korta tiden i etableringsprocessen. Detta kan möjlig-
göras genom ett samarbete som ger tillgång till bemanningsbranschens 
kompetensområde.  

Arbetsmarknadsenheten vill under 6 månader driva ett projekt tillsammans med  
ett annat etableringsprojekt och bemanningsföretaget Proffice, för att korta 
etableringsprocessen för främst akademiskt utbildade nyanlända. 

Arbetsutskottet beslutade den 27 september 2016, § 334, att ge administrative 
chefen i uppdrag att starta projekt för att bidra till att korta nyanländas väg till 
självförsörjning. Projektet finansieras genom befintliga medel i tidigare beviljade 
anslag för riktade arbetsmarknadsprojekt. 

Projektet nådde inte upp till målbilden, då det visade sig att ingångsuppgifterna inte 
stämde. Projektet fick lägga om inriktningen och vid avslut hade 15 nyanlända fått 
stöd via projektet. Projektet gav dock deltagande nyanlända ett bra stöd och idéer 
på typ av stödinsatser som Melleruds kommun bör komplettera med. 

Arbetsutskottet beslutade den 29 augusti 2017, § 298, att återremittera  
ärendet för komplettering av slutredovisningen med en kostnadsredovisning  
m.m. Redovisning av uppdraget sker vid arbetsutskottets sammanträde den  
12 september 2017. 
 
Beslutsunderlag 

• Projektbeskrivning 
• Arbetsutskottets beslut 2016-09-27, § 334. 
• Slutrapport för projektet Nyanlända akademikers etablering. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Ekonomisk slutredovisning. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen 
av projekt Etablering av akademiskt utbildade nyanlända och avslutar ärendet. 
 
Beslutsgång 

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

Administrative chefen 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 322 KS 2017/370.317   
 
Utredning av kommunalt ansvar för vägbelysning på  
vissa enskilda vägar, redovisning av uppdrag 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att fortsätta utredningen av kommunal 
vägbelysning och även inkludera släckta stolpar och sanering av dessa.  

2. redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 20 november 2017. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Arbetsutskottet beslutade den 20 juni 2017, § 248, att ge samhällsbyggnadschefen 
i uppdrag att utreda behovet av kommunalt ansvar för vägbelysning på vissa 
enskilda vägar för att säkerställa att kommunen inte bryter mot kommunallagens 
likställighetsprincip.  

Efter utredning så har samhällsbyggnadsförvaltningen kommit fram till att 
kommunen bekostar belysning på följande enskilda vägar: 

• Karlslundsvägen, Dals Rostock 
 Två belysningspunkter som är tända och med armaturer av nyare typ.  
 Uppskattad energikostnad 400 kronor/år. 

• Bäckebolsvägen, Dals Rostock 
 Tio belysningspunkter varav tre som är tända och med armaturer av nyare typ.  
 Uppskattad energikostnad 600 kronor/år. 

• Gunnarsbyvägen, Dalskog 
 25 belysningspunkter varav 18 som är tända och med armaturer av nyare typ. 
 Uppskattad energikostnad 5 040 kronor/år. 

• Björnebol, Erikstad 
 15 belysningspunkter som är tända och med armaturer av nyare typ. 
 Uppskattad energikostnad 3 800 kronor/år. 
 Driftkostnad för dessa anläggningar ihop ligger på cirka 5 000-6 000kronor/år 

om inget speciellt inträffar. 

Med hänvisning till likställdhetsprincipen så behöver kommunen ta ställning om 
dessa belysningspunkter skall vara tända eller om de skall släckas ned. Om beslut 
om nedsläckning skulle bifallas så borde kommunen erbjuda de enskilda vägarnas 
medlemmar om att överta belysningsanläggningarna i befintligt skick. Föreningen 
behöver då ett nytt abonnemang för el samt ett tändskåp, kostnad cirka  
55 tkr/förening.  Om inte intresse finns om ett övertagande så behöver  
kommunen ta ställning om sanering av anläggningar skall göras. Kostnad för 
sanering/borttagning av anläggningar kostar cirka 150 tkr 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att fortsätta utredningen av kommunal 
vägbelysning och även inkludera släckta stolpar och sanering av dessa.  

2. redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 20 november 2017. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Gatu- och parkchefen 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-12 6
  
 
 
 
 
 

§ 323 Dnr KS 2017/491.253   
 
Försäljning av mark – del av fastigheten Hällan 1:244 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. försälja mark – del av fastigheten Hällan 1:244 – till Jimmy H Roadbuilding AB 
för 10 kronor/m2 (enligt gällande taxa). 

2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att slutföra försäljningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Jimmy H Roadbuilding AB har kontaktat kommunen om att köpa del av fastig- 
heten Hällan 1:244 för att använda tomten till att hårdgöra ytan och upprätta  
en underhålls-/servicebyggnad för grävmaskiner och bergskrossar. 
 
Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse med karta. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

1. försälja mark – del av fastigheten Hällan 1:244 – till Jimmy H Roadbuilding AB 
för 10 kronor/m2 (enligt gällande taxa). 

2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att slutföra försäljningen. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 324    
 
Tekniska frågor  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadschefen redogör för aktuella tekniska frågor: 

• Markköp/byte Västerråda 
Kommunen har behov av mark för att kunna bygga ut gata i området. 
Marken tillhör idag en företagare som är beredd att sälja/byta aktuell mark. 
Samhällsbyggnadschefen fortsätter förhandlingarna.  

• Köp av mark 
Samhällsbyggnadschefen informerar om eventuellt markköp i anslutning till 
kommunal mark. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande 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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§ 325 Dnr KS 2017/508.311 
 
Ny gatumiljön vid Rådahallen, utredningsuppdrag 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram förslag med kostnadskalkyl  
för ny gatumiljö vid Rådahallen.  

2. redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 3 april 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadschefen informerar om behov av ny gatumiljö framför Rådahallen.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram förslag med kostnadskalkyl  
för ny gatumiljö vid Rådahallen.  

2. redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 3 april 2018. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 326 Dnr KS 2016/588.861   
 
Dalslands Kanals 150-årsjubileum, rapport 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge verksamhetsutvecklare i uppdrag att ta reda på Dalslands Kanal AB:s 
program för den 31 augusti – 2 september 2018 och vad Melleruds kommun 
förväntas ansvara för under dagarna.  

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den  
26 september 2017. 

 
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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Arbetsutskottet beslutade den 9 maj 2017, § 174, att bevilja 150 tkr per år under 
2017 och 2018 för projektet Nils Ericsonsutställning. Finansiering sker inom 
kommunstyrelsens avsatta medel.  
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge verksamhetsutvecklare i uppdrag att ta reda på Dalslands Kanal AB:s 
program för den 31 augusti – 2 september 2018 och vad Melleruds kommun 
förväntas ansvara för under dagarna.  

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den  
26 september 2017. 

 
Beslutsgång 

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

Verksamhetsutvecklaren 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 327 Dnr KS 2017/221.711   
 
APP för enkelt avhjälpta hinder, redovisning av uppdrag 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att införa APP för enkelt avhjälpta  
hinder på försök under 2018.  

2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att genomföra en utvärdering av  
försöket efter 2018 års utgång.   

3. avsätta 10 tkr till projektet och finansiering sker inom samhällsbyggnads-
förvaltningens budget. 
 

Sammanfattning av ärendet 

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.  

Arbetsutskottet beslutade den 9 maj 2017, § 188, att ge verksamhetsutvecklare 
i uppdrag att ta fram en kostnadskalkyl för att införa en APP för enkelt avhjälpta 
hinder.  

Göteborgs stad har en applikation för enkelt avhjälpta hinder som finns tillgängligt 
att ladda ner från kommunens hemsida. För att anpassa applikationen till vår 
kommun måste vissa ändringar göras i källkoden. Denna kompetens saknar vi  
inom organisationen och måste därför upphandlas av ett företag som tillhandhåller 
progamering av applikationer. 

Förutsatt att Melleruds kommun implementerar denna applikation så kommer även 
en viss hantering av informationsflödet att uppstå. Den administrativa hanteringen 
bör dock inte vara kostnadsdrivande. Den ekonomiska kostnaden motsvarar 8 tkr, 
samt administrativt arbete.            
 
Beslutsunderlag 

• Kommunala funktionshinderrådets beslut 2017-03-22, § 10. 
• Arbetsutskottets beslut 2017-05-09, § 188. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att införa APP för enkelt avhjälpta  
hinder på försök under 2018.  

2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att genomföra en utvärdering av  
försöket efter 2018 års utgång.   

3. avsätta 10 tkr till projektet och finansiering sker inom samhällsbyggnads-
förvaltningens budget. 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Socialnämnden (Kommunala funktionshinderrådet) 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 328 Dnr KS 2015/183.027   
 
Utbildning/informationsinsats för att öka kunskapen om 
homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge t.f. kommunchefen i uppdrag att anordna en 
utbildningsinsats för samtliga chefer under 2018 för att öka kunskapen om 
homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 25 mars 2015, § 23, att ge kommunstyrelsen  
i uppdrag att lämna in en ansökan om Statsbidrag till kommuner och landsting för 
att öka kunskapen om homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation till 
Socialstyrelsen som en del av svaret på en motion från miljöpartiet om att göra 
Mellerud till en progressiv kommun för HBTQ-personer att leva och verka i. 

Den 7 april gav arbetsutskottet utredaren i uppdrag att ta fram underlag för en 
ansökan till Socialstyrelsen om statsbidrag. 

Enligt den inlämnade bidragsansökan skulle en utbildningsinsats för samtliga  
chefer genomföras under 2015 till en kostnad av 40 tkr och kommunen ansökte  
om 20 tkr. 

Socialstyrelsen beslutade den 15 april 2015 att bevilja Melleruds kommun 20 tkr 
och medlen skulle rekvireras senast den 18 maj 2015 att användas till och med  
den 31 december 2015. En återrapportering skulle göras till Socialstyrelsen senast 
den 4 april 2016. 

Utredaren redovisar varför motionen i denna del inte har verkställts. Arbets-
utskottet beslutade den 7 juni 2017, § 238, att ge verksamhetsutvecklaren i 
uppdrag att undersöka om det finns några pågående utbildningar eller 
informationsinsatser inom den kommunala förvaltningen.  

Slutsatsen är att det inte finns några pågående eller planerade utbildningar eller 
informationsinsatser för att öka kunskapen om homosexuellas, bisexuellas och 
transpersoners situation. Kultur- och utbildningsförvaltningen har dock som en del 
av läroplanen utbildningens insatser vad gäller diskriminering, lika behandling och 
sexualundervisning. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2017-06-07, § 238. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att ge t.f. 
kommunchefen i uppdrag att anordna en utbildningsinsats för samtliga chefer 
under 2018 för att öka kunskapen om homosexuellas, bisexuellas och 
transpersoners situation. 
 
Beslutsgång 

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

T.f. kommunchefen 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 329 Dnr KS 2017/236.214   
 
Detaljplan Vita Sannar/Örnudden - antagandehandling 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen med planändringar för  
Vita Sannar - Örnudden. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Byggnadsnämnden beslutade 2017-04-19 att godkänna ett förslag till planändring 
av detaljplanen för Vita Sannar-Örnudden. Planändringen avser ändring av 
egenskapsbestämmelser för kvartersmark med en ökning av tillåten byggnadshöjd, 
takvinkel, byggnadsarea mm. 

Planändringsförslaget har varit ute på samråd under våren 2017, under sommaren 
har planändringsförslaget varit ute på granskning. Synpunkter under granskningen 
har sammanfattats i ett granskningsutlåtande. Byggnadsnämnden finner att 
synpunkterna som inkom under granskningen inte föranleder någon ändring av 
planhandlingarna då inkomna synpunkter inte berör den del av detaljplanen som 
ska ändras. 

Byggnadsnämnden beslutade den 30 augusti 2017, § 153, att godkänna 
antagandehandlingarna inklusive granskningsutlåtandet samt att föreslå 
Kommunfullmäktige att anta detaljplanen med planändringar för  
Vita Sannar - Örnudden. 
 
Beslutsunderlag 

• Detaljplan med planändringar för Vita Sannar-Örnudden, 2017-08-29 
• Samrådsredogörelse, 2017-08-23 
• Granskningsutlåtande, 2017-08-23 
• Byggnadsnämndens beslut 2017-08-30, § 153. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att anta 
detaljplanen med planändringar för Vita Sannar - Örnudden. 
 
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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§ 330 Dnr KS 2017/159.214 
   
Detaljplan för kvarteret Spjutet, granskning  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att inte ha något att erinra mot förslag till detaljplan  
för kvarteret Spjutet. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Byggnadsnämnden beslutade 2017-04-19 att godkänna ett detaljplaneförslag  
för kvarteret Spjutet som möjliggör byggande av verksamhetslokaler.  

Planförslaget innebär att del av befintlig detaljplan med bostadsändamål ändras  
till verksamhetslokaler. 

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

Planförslaget har varit ute på samråd under maj månad 2017. Byggnadsnämnden 
godkände samrådsredogörelsen vid sitt möte i juni 2017 och beslöt att en 
granskningshandling ska tas fram. 

I granskningshandlingen har planförslaget bearbetats utifrån de synpunkter  
som kom in under samrådet. 

Byggnadsnämnden beslutade den 30 augusti 2017, § 173, att godkänna 
planförslagets granskningshandling samt att skicka ut planförslaget för  
granskning under perioden 2017-09-06--2017-09-22. 
 
Beslutsunderlag 

• Detaljplaneförslag för kvarteret Spjutet (granskningshandling). 
• Samrådsredogörelsen. 
• Byggnadsnämndens beslut 2017-08-30, § 173. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att inte ha  
något att erinra mot förslag till detaljplan för kvarteret Spjutet. 
 
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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§ 331 Dnr KS 2017/275.819  
 
Motion om inrättande av Fritidsbank i Mellerud - lägesrapport 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge kultur- och fritidsutvecklaren i uppgift att undersöka intresset bland 
föreningar och organisationer, i och med anknytning till Melleruds kommun,  
för att delta i arbetet med att öppna en fritidsbank.  

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den  
20 november 2017. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Pål Magnussen (V) föreslår i en motion den 16 maj 2017 att kommunfullmäktige 
beslutar att kommunen öppnar en fritidsbank i Mellerud. 

Arbetsutskottet gav den 7 juni 2017, § 223, kultur- och fritidsutvecklaren i uppdrag 
att utreda motionen och lämna förslag till svar.  
 
Beslutsunderlag 

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

Ordförande Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge kultur- och fritidsutvecklaren i uppgift att undersöka intresset bland 
föreningar och organisationer, i och med anknytning till Melleruds kommun,  
för att delta i arbetet med att öppna en fritidsbank.  

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den  
20 november 2017. 

 
Beslutsgång 

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

Kultur- och fritidsutvecklaren 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 332    
 
Personalfrågor  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

T.f. HR-chefen informerar om aktuella personalfrågor: 

• Personalärende 
T.f. HR-chefen redogör för fortsatta förhandlingar kring anställds krav på 
skadestånd/avgångsvederlag på grund av kränkning m.m. Kontakter har  
tagits med Sveriges Kommuner och landstings jurist för att utreda de  
juridiska aspekterna i ärendet. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande 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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§ 333 Dnr KS 2017/16.020   
 
Rätt till heltid, delredovisning av utredningsuppdrag 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Melleruds kommun har som så många andra kommuner ett stort rekryterings-
behov de kommande åren. En mer flexibel organisation ger bättre förutsättningar 
att rekrytera. Rätt till heltid är ett led i arbetet med att göra kommunen till en 
attraktiv arbetsgivare.  

Arbetsutskottet gav den 10 januari 2017, § 10, kommunchefen och HR-chefen i 
uppdrag att ta fram ett förslag på ett utredningsuppdrag. Redovisning ska ske vid 
arbetsutskottets sammanträde den 24 januari 2017. 

Arbetsutskottet beslutade den 24 januari 2017, § 29, att ge kommunchefen och 
HR-chefen i uppdrag att 

1. ta fram en nulägesanalys av antalet tillsvidareanställningar och dess 
sysselsättningsgrader, AVA-anställningar samt vikariat i Melleruds kommun, 
utifrån varje enskild förvaltnings förutsättningar, sysselsättningsnivåer och 
bemanningsbehov.  

2. göra en omvärldsanalys av erfarenheterna från andra kommuner som redan  
har infört rätten till heltid.  

3. göra en sammanställning av olika tänkbara metoder för att införa rätten till 
heltid och vilka som verkar mest lämpliga att använda utifrån andra kommuners 
erfarenheter.  

4. med utgångspunkt i nulägesanalysen genomföra en konsekvensanalys av vilka 
troliga effekter ett införande av rätten till heltid skulle ha.  

5. utredningen även ska omfatta frågan om möjlighet till deltid. Denna fråga ska 
belysas utifrån samma faktorer som heltidsfrågan och därmed klargöra 
eventuella fördelar och nackdelar av att inkludera möjlighet till deltid i en 
heltidsmodell.  

Delredovisningar av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den  
9 maj och 12 september 2017. Slutredovisning ska ske den 24 oktober 2017. 

Arbetsutskottet beslutar vidare att avsätta högst 100 tkr till genomförande av 
uppdraget. Finansiering sker inom kommunstyrelsens avsatta medel. 
 
Beslutsunderlag 

• Delredovisning av utredningsuppdraget. 
 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-12 20
  
 
 
 
 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande 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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§ 334 Dnr KS 2016/20.026   
 
Motion om arbetskläder till anställda inom Melleruds kommun 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar remittera motionen till socialnämnden och kultur- och 
utbildningsnämnden för yttrande. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Gert Lund (SD) föreslår i en motion som inkom den 14 januari 2016, att Melleruds 
kommun som arbetsgivare ser till att de anställda inom äldrevården och förskolan 
har tillgång till erforderliga kläder för att kunna utföra sina arbetsuppgifter utan att 
själva behöva stå för denna extrakostnad som det medför.  

Den 21 februari 2017 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott återremittera 
ärendet för vidare utredning. Ärendet remitteras nu till socialnämnden och kultur- 
och utbildningsnämnden för yttrande. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion. 
• Arbetsutskottets beslut 2016-02-09, § 38. 
• Arbetsutskottets beslut 2017-02-21, § 75.  
• Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
  
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar remittera motionen 
till socialnämnden och kultur- och utbildningsnämnden för yttrande. 
 
Beslutsgång 

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

Socialnämnden 
Kultur- och utbildningsnämnden 
Utredaren 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 335 Dnr KS 2015/301.042   
 
Svar på motion om att utreda migrationens ekonomiska 
effekter för Melleruds kommun 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige anser motion om att utreda migrationens ekonomiska  
effekter för Melleruds kommun som besvarad. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Ulf Rexefjord (SD) har den 21 maj 2015 lämnat in en motion där de föreslår att 
kommunen tillsätter en utredningsgrupp som har till uppgift att gå igenom hur ett 
asylärende påverkar den kommunala ekonomin fullt ut – dels i det korta 
perspektivet samt vilka effekter det får på långsiktig bas från att man anländer tills 
man är självförsörjande.  

Motionären tror inte att det finns någon klar bild av detta idag vilket behövs för att 
kommunens ska kunna möta dessa utmaningar på ett för våra invånare seriöst och 
ansvarsfullt sätt. Motionären anser att tidpunkten är väl vald med tanke på att 
arbetsmarknadsenheten har börjat sitt arbete med en handlingsplan för integration. 
Denna utredning kan ske parallellt med det projektet. 

Under förutsättning att Handlingsplan för att främja kommunens integrationsarbete 
implementeras, särskilt i de delar som omnämns i utredningens analys, samt att 
budgetunderlagen fortsätter att beakta omvärldsfaktorer, till och med i något 
vidare mening, med analyser för förvaltningarna, bör frågan om migrationens 
ekonomiska konsekvenser kunna inkluderas i befintliga och beslutade 
arbetsprocesser. Samtidigt bör möjligheten i att, med god precision, ta fram de 
beräkningar som efterfrågas övervägas. 

 
Beslutsunderlag 

• Handlingsplan för att främja kommunens integrationsarbete, KS § 108,  
den 10 september 2014 (dnr 2013/858) 

• Motion. 
• Kommunstyrelseförvaltningens förslag till svar. 
  
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige anser motion om att 
utreda migrationens ekonomiska effekter för Melleruds kommun som besvarad. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 336 Dnr KS 2017/137.452 
   
Svar på motion om att ta bort plasten från komposten 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige avslår motion om att ta bort plasten från komposten. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Pål Magnussen (v) föreslår i en motion den 8 mars 2017 att kommunfullmäktige 
beslutar att 

1. plast förbjuds i kompostkärlet som hämtas av kommunen eller entreprenör 
anlitad av kommunen. 

2. Melleruds kommun själva eller via sin entreprenör tillhandahåller avfallspåsar  
i papper till de invånare som sorterar ut sitt matavfall och får det hämtat av 
kommunen eller av kommunen anlitad entreprenör. 

Från 1 juni 2017 gäller ett nytt avtal om omhändertagande av hushållsavfall. 
Avtalet är ingått tillsammans med ytterligare tre grannkommuner och gäller fram 
till och med 30 september 2019 med option på ytterligare ett år. I avtalet regleras 
att avfallet ska lämnas i plastpåsar. 

Inför nästa upphandling av omhändertagande av matavfall bör det vara möjligt att 
påverka om papperspåsar ska användas. 

Under 2017 pågår arbete med att ta fram en dellokal respektive nationell 
avfallsplan. Den förstnämnda planen kommer att ställas ut och den intresserade 
kan lämna synpunkter på förslaget. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion 
• Underlag från Samhällsbyggnadsförvaltningen 
• Förordning (2016:1041) om plastbärkassar 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige avslår motion om att ta 
bort plasten från komposten. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/_sfs-2016-1041
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§ 337 Dnr KS 2016/576.512 
 
Svar på medborgarförslag om farthindrande passage på 
Österrådagatan i Mellerud 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslag om farthindrande passage på 
Österrådagatan i Mellerud som besvarat. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Rune I Bohlin, Mellerud föreslår i ett medborgarförslag den 5 december 2016  
att Melleruds kommun sätter upp en farthindrande passage på Österrådagatan i 
Mellerud som hastighetsdämpande åtgärd. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har nu anlagt ett farthinder på Österrådagatan, 
vilket kommunen meddelat planer på i samband med ett tidigare medborgarförslag 
i samma ärende. Medborgarförslaget bör därför anses som besvarat. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2016-12-20, 468. 
• Underlag från Samhällsbyggnadsförvaltningen 
• Kommunstyrelseförvaltningens förslag till svar. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att anse 
medborgarförslag om farthindrande passage på Österrådagatan i Mellerud som 
besvarat. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 338 Dnr KS 2016/139.162   
 
Svar på remiss angående utvärdering av övning RIS 2017 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att överlämna Melleruds kommuns remissvar angående 
Utvärdering av övning RIS 2017 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning 

Melleruds kommun föreslår enbart några smärre justeringar av rapporten.  
Framför allt vill Melleruds kommun rikta ett tack till Länsstyrelsen i Värmland  
för att kommunen beretts möjlighet att delta vid RIS 2017. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens förslag till remissvar. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att överlämna 
Melleruds kommuns remissvar angående Utvärdering av övning RIS 2017 enligt 
föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

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

Länsstyrelsen i Värmland 
Säkerhetssamordnaren 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 339 Dnr KS 2017/248.412   
 
Svar på remissen Regional handlingsplan för klimat- 
anpassning i Västra Götalands län 2018-2020  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge säkerhetssamordnaren i uppdrag att besvara 
remissen enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till ny regional handlingsplan för 
klimatanpassning i Västra Götalands län. Handlingsplanen utgör en central del i 
länsstyrelsens uppdrag att samordna arbetet på regional nivå med anpassningen till 
ett förändrat klimat. 

Den nya handlingsplanen kommer att ersätta Regional handlingsplan för 
klimatanpassning – Västra Götalands län (Rapport nummer 2014:40).  

För att underlägga sammanställning och bearbetning av remissvar har länsstyrelsen 
valt att skicka med ett formulär som ska användas för att besvara remissen 

Länsstyrelsen behöver kommunens synpunkter senast den 13 oktober 2017. 

Arbetsutskottet beslutade den 23 maj 2017, § 217, att ge säkerhetssamordnaren  
i uppdrag att ta fram ett förslag på synpunkter för Melleruds kommuns räkning. 
Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den  
12 september 2017. 
 
Beslutsunderlag 

• Missiv. 
• Svarsformulär. 
• Remisshandling med bilaga. 
• Kommunstyrelsens beslut 2014-05-07, § 77. 
• Arbetsutskottets beslut 2017-05-23, § 217. 
• Kommunstyrelseförvaltningens förslag till remissvar. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att ge 
säkerhetssamordnaren i uppdrag att besvara remissen enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

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

Säkerhetssamordnaren 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 340    
 
Säkerhetsfrågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Säkerhetssamordnaren informerar om aktuella säkerhetsfrågor: 

• Totalförsvarsfrågor 
Säkerhetssamordnaren informerar om vad totalförsvar innebär. Militära  
försvaret och civila försvaret. Vardagliga störningar och samhällsstörningar. 
Skärpt beredskap och högsta beredskap. Riksdagens totalförsvarsbeslut 2015. 
Scenarier att planera för. Kommunerna har fått medel för att stärka arbetet  
med civilt försvar. Säkerhetsskydd. Vad kan detta innebära för kommunen? 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande 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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§ 341 Dnr KS 2014/379.011   
 
Framtidens Köpmantorg - Ett Torg För Alla 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge arkitektkonsulten i uppdrag att, tillsammans med samhällsbyggnadschefen, 
ta fram förslag på parkeringsdäck med kostnadskalkyl.  

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den  
20 november 2017. 

 
Sammanfattning av ärendet 

I samband med utvecklingen av ett nytt köpcentrum på Västerråda uppstod tankar 
kring Köpmantorgets utformning och hur det förblir ett levande torg. För att ta reda 
på vad Mellerudsborna själva har för åsikter om torget genomfördes under våren 
2015 medborgardialogen Tyck om torget. 

Målet med Tyck om torget var att lyssna in medborgarnas tankar kring torget.  
I processen ingick också att sammanställa och utvärdera resultatet och slutligen 
återkoppla till alla som deltagit med synpunkter och åsikter.  

En sammanställd utvärdering samt en utställning fanns på biblioteket i  
Mellerud under sommaren 2015. Den 3 juni presenteras resultatet för 
kommunstyrelsen och den 17 juni för kommunfullmäktige.  

Arbetsutskottet gav den 25 augusti 2015, § 259, kommunchefen i uppdrag att  
ta fram ett förslag på ett framtida Köpmantorg med utgångspunkt från det som 
framkommit i medborgardialogen Tyck om Torget.  

Vid arbetsutskottet den 13 september 2016 presenterades olika förslag på 
utformning av Köpmantorget. 

Arbetsutskottet beslutade den 22 november 2016, § 428, att ge kommunchefen  
i uppdrag att redovisa framtaget förslag på ett framtida Köpmantorg för 
Köpmannaföreningen. Vidare fick kommunchefen i uppdrag att ta fram en 
översiktlig kostnadskalkyl för framtaget förslag på ett framtida Köpmantorg. 

Arbetsutskottet beslutade den 4 april 2017, § 146, att, efter genomfört samråd  
med Köpmannaföreningen, ge kommunchefen i uppdrag att utveckla förslag 1 av 
Framtidens Köpmantorg och att ställa ut förslag 1 av Framtidens Köpmantorg för 
allmänhetens synpunkter.  

Kommunstyrelsen beslutade den 5 april 2017, § 65, att avsätta 500 tkr till 
framtagande av ny översiktsplan för Melleruds kommun och till framtagande av 
förslag till Framtidens Köpmantorg för utställande för allmänheten.  

Projektansvarig arkitekt presenterar förslag på ny utformning av Köpmantorget 
och centralt parkeringsdäck m.m. utifrån de synpunkter som framkom vid  
medborgardialogen. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge arkitektkonsulten i uppdrag att, tillsammans med samhällsbyggnadschefen, 
ta fram förslag på parkeringsdäck med kostnadskalkyl.  

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den  
20 november 2017. 

 
Beslutsgång 

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

Arkitektkonsulten 
Samhällsbyggnadschefen 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 342 Dnr KS 2017/465.292   
 
Motion om att uppföra en fast scen vid parken P D 
Lundgrensgatan/Bergsgatan, utredningsuppdrag 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge t.f. kommunchefen i uppdrag att utreda motionen och lämna förslag till svar.  

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den  
19 december 2017. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Anette Levin (L) föreslår i en motion den 11 augusti 2017 att kommunfullmäktige 
beslutar att uppför en fast placerad scen i parken P D Lundgrensgatan/Bergsgatan. 
Parken är idag förhållandevis lite använd och genom att uppföra en scen ges 
möjlighet till spontana aktiviteter, allsång, ideella evenemang och framträdanden 
av olika slag. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att ge xxxx i 
uppdrag att utreda motionen och lämna förslag till svar. Redovisning av uppdraget 
ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den xx xxxx 2017. 
 
Beslutsgång 

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

T.f. kommunchefen 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 343 Dnr KS 2017/464.450   
 
Motion om att det ska bli avgiftsfritt att lämna sopor för 
privatpersoner vid Hunnebyns återvinningscentral samt  
att öppettiderna ses över för ökad tillgänglighet, 
utredningsuppdrag 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

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

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den  
19 december 2017. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Anette Levin (L) föreslår i en motion den 11 augusti 2017 att kommunfullmäktige 
beslutar att privatpersoner ska få slänga sitt avfall vid Hunnebyns återvinnings-
central utan särskild avgift på plats.  

Vidare vill motionären att öppettiderna vid Hunnebyns återvinningscentral ses  
över för att öka tillgängligheten och servicen för medborgarna. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

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

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 19 
december 2017. 

 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 344 Dnr KS 2017/442.400   
 
Motion om att Mellerud ska vara bäst i väst som miljökommun, 
utredningsuppdrag 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge t.f. kommunchefen i uppdrag att utreda motionen och lämna förslag till svar.  

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den  
6 februari 2017. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Tony Johansson (MP) föreslår i en motion den 1 juli 2017 att kommunfullmäktige 

• beslutar att fastställa som mål att Mellerud ska vara bästa miljökommun bland 
de 49 västsvenska kommunerna. 

• uppdrar till kommunstyrelsen att framarbeta en strategi för att göra Mellerud till 
bästa västsvenska miljökommun. 

• uppdrar till kommunstyrelsen att i strategin framarbeta förslag kring hur 
varumärket Mellerud kan stärkas genom att vara en ledande miljökommun. 

 
Beslutsunderlag 

• Motion. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge t.f. kommunchefen i uppdrag att utreda motionen och lämna förslag till svar.  

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den  
6 februari 2017. 

 
Beslutsgång 

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

T.f. kommunchefen 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 345 Dnr KS 2017/441.434   
 
Motion för att verka för avskaffande av "jaktmetoden" med 
utsättning av fåglar i syfte att skjuta dem, utredningsuppdrag 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge utredaren i uppdrag att utreda om motionen ligger inom kommunens 
kompetens och lämna förslag till svar.  

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den  
24 oktober 2017. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Tony Johansson (MP) föreslår i en motion den 10 juli 2017 att kommunfullmäktige 
beslutar att Melleruds kommun aktivt ska verka för att avskaffa ”jaktmetoden”  
med utsättning av fåglar i syfte att skjuta dem. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge utredaren i uppdrag att utreda om motionen ligger inom kommunens 
kompetens och lämna förslag till svar.  

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den  
24 oktober 2017. 

 
Beslutsgång 

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

Utredaren 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 346 Dnr KS 2017/495.014   
 
Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 
2018-2029, utredningsuppdrag 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge verksamhetsutvecklaren i uppdrag att ta fram ett förslag till remissvar.  

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den  
24 oktober 2017. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Trafikverket har den 31 augusti 2017 översänt förslag till nationell plan för 
transportsystemet för perioden 2018-2029 på remiss.  

Planförslaget har tagits fram i enlighet med regeringens direktiv till Trafikverket 
den 23 mars 2017.  

Planförslaget, liksom olika fördjupningar i form av underlagsrapporter och 
promemorior har publiceras på www.trafikverket.se/nationellplan. Där redovisas 
även länkar till andra regeringsuppdrag som relaterar till planförslaget. 
Trafikverket har arbetat trafikslagsövergripande och åtgärder inom ramen för 
nationell plan har prioriterats för att i så stor utsträckning som möjligt bidra till de 
transportpolitiska målen. Fyrstegsprincipen, som innebär att möjliga förbättringar i 
transportsystemet ska prövas stegvis, har tillämpats för att säkerställa god 
resurshushållning och för att åtgärderna ska bidra till en hållbar samhällsutveckling.  

Utgångspunkterna för Trafikverkets prioriteringar är de transportpolitiska målen, 
riksdagens beslut om infrastrukturpropositionen Infrastruktur för framtiden – 
innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling samt 
regeringens direktiv. I direktivet pekas sex samhällsutmaningar ut och dessa  
har utgjort viktiga inriktningar i arbetet med planförslaget.  

Åtgärderna i planförslaget bygger på den av regeringen beslutade nationella planen 
för transportsystemet 2014-2025, de fördjupande underlagsrapporterna och 
promemoriorna samt de åtgärder som pekats ut i infrastrukturpropositionen och i 
regeringens direktiv om att upprätta förslag till nationell plan för transportsystemet 
2018-2029. 

Trafikverket har strävat efter att skapa dialog och öppenhet om planens utveckling 
och innehåll och förslaget till ny nationell plan har tagits fram i dialog med berörda 
aktörer. Hearingar och seminarier har genomförts på flera platser i landet och i 
olika skeden av arbetsprocessen. De löpande kontakterna med omvärldens aktörer 
har främst skett via Trafikverkets regioner och i olika samverkansgrupper.  

Remissvaren ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast den 30 november 
2017.  
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Beslutsunderlag 

• Missiv 
• Remisshandlingar - www.trafikverket.se/nationellplan 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge verksamhetsutvecklaren i uppdrag att ta fram ett förslag till remissvar.  

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den  
24 oktober 2017. 

 
Beslutsgång 

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

Verksamhetsutvecklaren 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

http://www.trafikverket.se/nationellplan


MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-12 36
  
 
 
 
 
 

§ 347 Dnr KS 2017/253.023   
 
Anställning av ny kommunchef i Melleruds kommun 
 
Arbetsutskottets förslag beslut  

Kommunstyrelsen beslutar att erbjuda Sophia Vikström, Vänersborg,  
tjänsten som kommunchef i Melleruds kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Inför rekrytering av ny kommunchef har rekryteringsföretaget Tarasso anlitats. 
Processen har bestått i olika delar så som framtagning av kravprofil, annonsering, 
intervjuer, tester och referenstagning.  

I rekryteringsprocessen har följande deltagit: kommunstyrelsens arbetsutskott, 
förvaltningscheferna, representanter från de olika fackförbunden, representant  
från kommunkansliet, HR-chef samt t.f. kommunchef.  
 
Beslutsunderlag 

• MBL-förhandlingsprotokoll 2017-09-11. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att erbjuda 
Sophia Vikström, Vänersborg, tjänsten som kommunchef i Melleruds kommun. 
 
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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§ 348  
   
Aktuella frågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Ändrad sammanträdesdag för arbetsutskottet 
Arbetsutskottets sammanträde den 21 november flyttas till 20 november 2017. 

• Kvalitetsmässa – politikerdag  
Deltagande vid politikerdagen den 15 november 2017 – de ledamöter som vill 
delta anmäler sig till t.f. kommunchefen senast den 10 oktober 2017.  

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande 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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§ 349    
 
Näringslivs- och marknadsföringsfrågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Näringslivs- och marknadsföringsansvarig redogör för aktuella frågor: 

• Löpande aktiviteter Näringsliv 
Löpande företagsbesök i kommunen – 22 utförda.  
Deltar kontinuerligt i möten för Köpmannaföreningen, Industrigruppen  
samt Näringslivsrådet är igång. 
Enkät till medlemmarna i Navet utförd och planer på att ordna en  
föreläsning i höst. 
Jobbar tillsammans med ex Position Väst, Business Sweden BuS:  
Steps to Export-projekt i höst med företag ifrån Fyrbodalkommunerna. 
Västra Götalandsregion vill anordna Unga landsbygdsdagen i Mellerud. 
Undersöka möjlighet att använda delar av Förenkla Helt Enkelt. 
Startat upp en skyltgrupp. 
Koordinering av exploatering av mark samt etableringsärenden. 

• Projektet Förenkla – Helt Enkelt 
Utbildning för förvaltningar med företagskontakter främst. Ska mynna ut i 
åtgärder att genomföra för att förbättra vår myndighetsservice. Kostnad 190 tkr 
+ konferenslokaler, mat, fika, eventuella resor för fördjupningsutbildningarna. 
Projektet kan eventuellt subventionera 62,5 tkr till. Möte 5 oktober med SKL. 

• Företagsklimatet i Mellerud 
Enkätsvaren har publicerats, ranking presenteras 26 september 2017. 
Svenskt Näringsliv frukostmöte i Mellerud med företagare, politiker och 
tjänstemän den 20 september 2017. Svenskt Näringsliv står för frukost  
och presentation på Gruzzolo. 

• Etableringsärenden 
Stöttar Håfab i en aktuell förfrågan för etablering i deras lokaler. Med vår  
hjälp har de skickat in en ansökan om bidrag ifrån Länsstyrelsen som kan  
ge upp till 600 tkr i bidrag. 
Aktuell förfrågan via Position Väst för mindre datacenterlokal – Håfab är aktuella. 
Vita Sandar AB är informerade om detaljplaneändring. 
Uppdelning av mark till BRC och Oscarssons Bil löst, inväntar signering av avtal. 

• Marknadsföring 
Uppdrag om profilprogram – jobbar med projektbeskrivning samt intern 
inventering. 
Förslag med undantag för Kulturbruket samt Dalslands Center med egna  
mindre profilprogram. 
Visning av utkast på foton. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande 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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§ 350    
 
Företagsbesök  
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens arbetsutskott besöker Parfymeri Alexandra i Mellerud 
för att informera sig om företagets verksamhet och framtidsplaner. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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