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Beslutande  
Ledamöter Morgan E Andersson (C) 

Eva Pärsson (M) 
Daniel Jensen  (KD 
Michael Melby (S) 
Ulf Rexefjord (SD) 

Övriga närvarande 
Tjänstepersoner Annika Wennerblom, t.f. kommunchef    

Ingrid Engqvist, chefssekreterare 
Björn Lindquist, ekonomichef § 114-115, 127 
Filip Björndahl, bygglovsinspektör § 116 
Anders Pettersson, kultur- och utbildningschef § 119-120 
Lars Johansson, samordnare/verksamhetsutvecklare § 122 
Malin Johansson, socialchef § 123-125 (via länk) 
Karolina Christensen, sektorchef Vård och omsorg § 123 
Pernilla Wall, MAS § 123 
Anette Karlsson, sektorchef Stöd och service § 124-125 
Jonas Söderqvist, GIS- och kartingenjör § 126 
Anna-Lena Andersson, ekonom § 127 
Anna Granlund, enhetschef Kommunikation och säkerhet § 127 
Jeanette Johansson, HR-chef § 127 
Catharina Åbom Häll, enhetschef Rådahallen  § 127 
Magnus Olsson, samhällsbyggnadschef § 129-136 
Lena Francke, ekonom § 129 
Patrik Storm, enhetschef Gata/Park § 130 
Niclas Mjörnestål, projektledare § 130 
Martin Zetterström, enhetschef Kost och service § 130 
Peter Mossberg, enhetschef Fjärrvärme/Fastighet § 130 
Philippa Bellamy, kommunikatör § 136 (via länk) 
Jenni Hagman, näringslivsutvecklare § 136-137 (via länk) 
Marie Hörnlund, näringslivsutvecklare   § 137 

Utses att justera  
Justerare Daniel Jensen (KD) 
Ersättare Michael Melby (S) 
 

Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 7 april 2020, klockan 17.00, § 110-111, 114-120, 123, 
125, 127, 130, 134-135, 139-140 justeras omedelbart vid sammanträdet. 
Övriga paragrafer justeras den 9 april 2020, klockan 10.30  

 

Justerade paragrafer  § 109 - 140 
 

Underskrifter Sekreterare ..............................................................................................  
  Ingrid Engqvist 
 Ordförande .............................................................................................................................................. 
  Morgan E Andersson  

 Justerande .............................................................................................................................................. 
 Daniel Jensen 
 ANSLAG/BEVIS   

Protokollet är justerat.  Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Sammanträdesdatum 2020-04-07 
 

Datum då anslaget sätts upp 2020-04-07 § 110-111, 114-120, 123, 125, 127, 130, 134-135, 139-140  
 2020-04-09 § 109, 112-113, 121-122, 124, 126, 128-129, 131-133, 136-138   

 

Datum då anslaget tas ned 2020-04-29 § 110-111, 114-120, 123, 125, 127, 130, 134-135, 139-140 
 2020-05-04 § 109, 112-113, 121-122, 124, 126, 128-129, 131-133, 136-138 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 
Underskrift ........................................................................................................ 
 Ingrid Engqvist 
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§ 109  
 
Presentation av t.f. kommunchef 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Den tillförordnade kommunchefen Annika Wennerblom presenterar sig själv och  
sin bakgrund som bland annat stadsdirektör i Trollhättans stad m.m.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 110 Dnr KS 2019/179 
 
Redovisning av kommunalt partistöd i Melleruds kommun 2019  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner samtliga partiers redovisning av partistöd 2019. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktiges reglemente för kommunalt partistöd för innevarande mandatperiod anger 
vad som gäller för att få rätt till partistöd, grundstöd och mandatstöd, redovisning av utbetalt 
partistöd och när utbetalning sker varje år.  
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet 
har använts för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. 
Redovisning av kommunalt partistöd ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 31 mars 
nästkommande år. 

Samtliga partier har lämnat in redovisningar för 2019. 

Beslutsunderlag 
• Kommunfullmäktiges beslut 2019-04-24, § 53. 
• Redovisning av erhållet partistöd 2019 (C) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2019 (KD) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2019 (KIM) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2019 (L) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2019 (M) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2019 (MP) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2019 (S) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2019 (SD) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2019 (V) 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner samtliga partiers 
redovisning av partistöd 2019. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Morgan E Andersson Daniel Jensen 
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§ 111 Dnr KS 2020/175 
 
Utbetalning av kommunalt partistöd i Melleruds kommun 2020 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla följande utbetalningar av kommunalt partistöd för 2020: 

Centerpartiet kommunkrets (C) 48 000 kr  

Kristdemokraterna i Mellerud (KD) 20 000 kr 
Kommunpartiet i Mellerud (KIM) 20 000 kr 

Liberalerna i Mellerud (L) 13 000 kr 
Moderaterna i Mellerud (M) 34 000 kr 

Miljöpartiet i Mellerud (MP) 13 000 kr  

Melleruds socialdemokratiska arbetarekommun (S)  62 000 kr 
Sverigedemokraterna i Mellerud (SD) 48 000 kr 

Vänsterpartiet i Mellerud (V) 13 000 kr 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktiges reglemente för kommunalt partistöd för innevarande mandatperiod anger 
vad som gäller för att få rätt till partistöd, grundstöd och mandatstöd, redovisning av utbetalt 
partistöd och när utbetalning sker varje år.  

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet 
har använts för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. 

Redovisning av kommunalt partistöd ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 31 mars 
nästkommande år.  

Partistöd betalas ut årligen i förskott under april månad efter beslut av kommunfullmäktige.  
Om redovisning inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget 
partistöd för nästkommande år. 

Samtliga partier har inkommit med redovisning för 2019. 

Beslutsunderlag 
• Reglemente för kommunalt partistöd i Melleruds kommun. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att bifalla följande 
utbetalningar av kommunalt partistöd för 2020: 

Centerpartiet kommunkrets (C) 48 000 kr  

Kristdemokraterna i Mellerud (KD) 20 000 kr 

Kommunpartiet i Mellerud (KIM) 20 000 kr 
Liberalerna i Mellerud (L) 13 000 kr 

Moderaterna i Mellerud (M) 34 000 kr 
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Miljöpartiet i Mellerud (MP) 13 000 kr  

Melleruds socialdemokratiska arbetarekommun (S)  62 000 kr 
Sverigedemokraterna i Mellerud (SD) 48 000 kr 

Vänsterpartiet i Mellerud (V) 13 000 kr 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Omedelbar justering 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Morgan E Andersson Daniel Jensen 
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§ 112  
   
Aktuella frågor 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Arbetsutskottets ledamöter och t.f. kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Samhällssituationen på grund av Covid-19 (Corona) 
Ordföranden informerar om de täta mötena som genomförs i olika forum.  

• Dalslands Turist AB 
Eva Pärsson (M) informerar om frågor kring ordförandeskap inför sammanslagning av 
Dalslands Turist AB och Dalslands Kanal AB. Ordföranden informerar förslag till namnändring 
till Visit Dalsland. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 113    
 
Rapporter 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Arbetsutskottets ledamöter och t.f. kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m: 

• Lokala Brottsförebygganden Rådet  
Ordförande rapporterar från möte 30 mars 2020. Nuvarande avtal mellan kommunen och 
polisen förlängs. Michael Melby (S) efterfrågar polisens medverkan vid oro bland samhällets 
ungdomar. Ordföranden rapporterar om diskussioner som förts med socialförvaltningen 
kring åtgärder t.ex. samverkan med föreningslivet och nattvandrare. Ulf Rexefjord (SD) 
informerar om kultur- och utbildningsnämndens beslut att öppna Stinsen för kommunens 
ungdomar m.m. 

• Fyrbodals kommunalförbund 
Ordförande rapporterar från möte 2 april 2020. Stort fokus på kommunernas hantering av 
Covid-19. Liknande åtgärder har vidtagits t.ex. minskat antal ledamöter, distansmöten m.m. 
Vidare redovisades åtgärder som vidtagits för att underlätta för näringslivet. 

• Campus Dalsland 
Ordförande rapporterar från möte 2 april 2020 med kommunstyrelseordförandena i Dalsland 
om hur kommunerna kan gå vidare. Högskolan Väst kan vara med och utveckla ett Campus 
Dalsland. 

• Näringslivsrådet 
Ordförande rapporterar från möte 2 april 2020. Där lyftes olika åtgärder som kommunen 
genomför. Näringslivsutvecklaren kommer att sluta sitt vikariat då hon fått annat arbete. 
Veckomöten genomförs digitalt. 

• Köpmannaföreningen 
Ordförande rapporterar från möte 3 april 2020.  

• Gruppledarmöten 
Ordföranden informerar om möten med gruppledarna som genomförs varje måndag 
morgon. 

• Kontakt med landsbygdsministern 
Ordföranden informerar om telefonmöte med landsbygdsministern om kommunens 
hantering av pandemin och stöd till näringslivet. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 114 Dnr KS 2020/206 
 
Riktlinjer för fakturering och kravverksamhet – tillfällig revidering 
avseende anstånd 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tillfälligt ändra lydelsen för Anstånd i riktlinjerna för fakturering 
och kravverksamhet enligt följande: 
Möjlighet till anstånd kan ges upp till tre månader framåt från fakturans förfallodag. 
Sammanfattning av ärendet 
Melleruds kommun öppnar för möjligheten att ge anstånd med betalning som ett stöd till de 
lokala företag som har tillfällig likviditetsbrist. Möjlighet att få anstånd beviljat utökas med två 
månader till tre månader.  
I riktlinjerna för fakturering och kravverksamhet ändras punkt två under rubriken anstånd från  
”Anstånd beviljas normalt en månad framåt från fakturans förfallodag.” till ”möjlighet till 
anstånd kan ges upp till tre månader framåt från fakturans förfallodag”. 

Denna utökade möjlighet gäller för fakturor utskickade innan sista september 2020, därefter 
återgår riktlinjerna till de som KS fastställde § 239/2019 

Begäran skickas till e-postadress ekonomi@mellerud.se  
 
Beslutsunderlag 

• Förslag nya Riktlinjer för fakturering och kravverksamhet. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att tillfälligt ändra lydelsen för 
Anstånd i riktlinjerna för fakturering och kravverksamhet enligt följande: 
Möjlighet till anstånd kan ges upp till tre månader framåt från fakturans förfallodag. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Morgan E Andersson Daniel Jensen 

  

mailto:ekonomi@mellerud.se
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§ 115 Dnr KS 2020/177 
 
Bemyndigande att utfärda och lösa in anvisningar på bank- och 
checkräkning för kommunstyrelsen 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, med ändring av beslut den 12 juni 2019, § 141, att bemyndiga 
följande personer att två i förening utfärda och lösa in anvisningar på kommunens bank- och 
checkräkningar: 

T.f. kommunchef Annika Wennerblom  
T.f. ekonomichef Emma Lindquist t.o.m. 2020-05-31 
Ekonomichef Elisabeth Carlstein fr.o.m. 2020-06-01  
Controller Therese Israelsson  
Ekonom Emma Lindquist 
Ekonom Elin Holm 
Ekonom Annalena Andersson  
Ekonom Andrietta Pettersson 
Ekonom Lotten Svensson 
Ekonomiassistent Jannice Krave 
Ekonomiassistent Jonathan Lundgren 
 
Sammanfattning av ärendet 
På grund av att ekonomichefen slutat och en ny ekonom anställts så finns det behov av att se 
uppdatera vilka som två i förening ska ha rätt att utfärda anvisningar hos kommunstyrelse-
förvaltningen och kommunstyrelsen behöver därför fatta ett nytt beslut. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.   
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar, med ändring av beslut den 
12 juni 2019, § 141, att bemyndiga föreslagna personer att två i förening utfärda och lösa in 
anvisningar på kommunens bank- och checkräkningar. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 
Omedelbar justering 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Morgan E Andersson Daniel Jensen 
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§ 116 Dnr KS 2020/72 
 
Byggnadsnämndens bokslut för 2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Byggnadsnämndens bokslut för 2019, med ett slutresultat på cirka 125 tkr, 
föreligger. 
 
Beslutsunderlag 

• Byggnadsnämndens bokslut 2019.  
• Byggnadsnämndens beslut 2020-03-25, § 40. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  
Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Morgan E Andersson Daniel Jensen 
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§ 117 Dnr KS 2019/113 
 
Vision för Melleruds kommun 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad Vision för Melleruds kommun enligt följande 

Mellerud – en attraktiv och drivande kommun i framkant av utvecklingen.  
 
Vi står för företagsamhet, delaktighet och omtanke om varandra. Vi ger trygg välfärd till alla 
generationer, med särskild uppmärksamhet på det förebyggande arbetet med fokus på 
ungdomar och barnfamiljer. 
 
Reservationer  
Michael Melby (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktiges ordförande har under 2019 initierat frågan en översyn av Melleruds vision 
och flera partier - SD, S och L - har därefter inkommit med förslag till ny vision. Den politiska 
majoriteten (C, M, KIM, MP, KD och L) föreslår – efter noggrann genomgång av inkomna 
förslag - följande vision: 

Mellerud – en attraktiv och drivande kommun i framkant av utvecklingen.  
Vi står för företagsamhet, delaktighet och omtanke om varandra. Vi ger trygg välfärd till alla 
generationer, med särskild uppmärksamhet på det förebyggande arbetet med fokus på 
ungdomar och barnfamiljer. 
Ulf Rexefjord (SD) drar tillbaka sitt partis förslag till Vision för Melleruds kommun.  
 
Beslutsunderlag 

• Vision för Melleruds kommun (från 2009). 
• Förslag från (S) 
• Förslag från (L)  
• Förslag från (SD) 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad Vision 
för Melleruds kommun enligt följande 

Mellerud – en attraktiv och drivande kommun i framkant av utvecklingen.  
 
Vi står för företagsamhet, delaktighet och omtanke om varandra. Vi ger trygg välfärd till alla 
generationer, med särskild uppmärksamhet på det förebyggande arbetet med fokus på 
ungdomar och barnfamiljer. 
Michael Melby (S): Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad Vision för Melleruds kommun 
enligt följande: 

Mellerud är kommunen där invånare, oavsett ålder och bakgrund, ges möjlighet till ett gott liv 
och känner sig trygga, delaktiga och respekterade. 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställler förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller ordförandens 
förslag. 

 
Omedelbar justering 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Morgan E Andersson Daniel Jensen 
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§ 118 Dnr KS 2020/217 
 
Kommunfullmäktiges mål 2021 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta fullmäktigemål enligt förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Den politiska majoriteten (C, M, KIM, MP, KD och L) föreslår följande fullmäktigemål: 

Melleruds kommun: 

1. Tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott 
liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. 

2. Är välkomnande och inbjuder till medskapande – internt och externt – för en utvecklad 
samhällsservice och ökad attraktivitet 

3. Främjar företagsamhet, företagande och föreningsliv. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunfullmäktiges beslut 2019-12-18, § 167. 
• Förslag från (S) 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att anta fullmäktigemål 
enligt förslag. 
 
Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Morgan E Andersson Daniel Jensen 
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§ 119 Dnr KS 2020/72 
 
Kultur- och utbildningsnämndens bokslut för 2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och utbildningsnämndens bokslut för 2019, med ett slutresultat på cirka 
minus 4,2 Mnkr, föreligger. 
 
Beslutsunderlag 

• Kultur- och utbildningsnämndens bokslut 2019.  
• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2020-03-09, § 26. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  
Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Morgan E Andersson Daniel Jensen 
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§ 120 Dnr KS 2020/200 
 
Kultur- och utbildningsnämndens budget 2020, tilläggsanslag 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att tilldela kultur- och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag  
på 10 Mnkr samt att budgetera det extra statsbidraget för att matcha tilläggsanslaget.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Just nu ser finansieringsförutsättningarna bra ut, det finns möjlighet att kompensera bortfallet 
av medel från ”flyktingpåsen” med ett tilläggsanslag. Förutsättningarna kan komma att 
förändras. 
Arbetet med bokslut för 2019 pågår, av olika skäl är processen långsammare i år. Det finns 
ingen möjlighet att föra över ej förbrukade medel av ”flyktingpåsen” till 2020. Flyktingpåsen 
avslutas under 2019 och förbättrar resultatet med 11 mkr. Konsekvensen blir att det saknas 10 
mkr under 2020 som var tänkta att finansiera en del av Kultur- och utbildningsnämndens 
verksamhet med nyanlända. 
De aktuella skatteprognosen för 2020, tillsammans med nya statsbidrag som beslutas i 
vårbudgeten, ger möjlighet att ge Kultur- och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag på  
10 Mnkr. 
Det indikeras från flera håll att kommande skatteprognoser kommer att bli sämre. Valet står 
mellan att Kultur- och utbildningsnämnden riskerar att bedriva ofinansierad verksamhet eller att 
de får en chans att bedriva verksamhet inom ram. Påverkan på kommunens resultat blir det 
samma. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att tilldela kultur- och 
utbildningsnämnden ett tilläggsanslag på 10 Mnkr samt att budgetera det extra statsbidraget 
för att matcha tilläggsanslaget.  
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

Omedelbar justering 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Morgan E Andersson Daniel Jensen 
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§ 121 Dnr KS 2020/203 
 
Remissen En utvecklad organisation för lokal statlig service – 
delredovisning avseende lämpliga platser, uppdrag 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge t.f. kommunchefen i uppdrag att ta fram ett förslag till yttrande över promemorian En 
utvecklad organisation för lokal statlig service – delredovisning avseende lämpliga platser.  

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 5 maj 2020. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Uppdraget att utreda hur de statliga servicekontoren ska utvecklas gavs till landshövdingen 
Sven-Erik Österberg i december 2019.  

Uppdraget består av två delar, varav denna promemoria är den första delen. Den andra delen 
ska redovisas den 16 november 2020 och handlar bland annat om möjligheten att samla 
ytterligare myndigheters serviceverksamheter hos Statens servicecenter samt ytterligare förslag 
på orter där servicekontor kan lokaliseras. 

I promemorian redovisar utredningen En utvecklad organisation för lokal statlig service  
förslag på lämpliga orter för de servicekontor som regeringen avsatte medel för i budgeten för 
2020. Utredningen föreslår att det i första hand bör inrättas åtta nya servicekontor under år 
2020. Det handlar om de fyra som redan beslutats för Storuman, Torsby, Vansbro och Åsele, 
samt ytterligare fyra i Stockholm, Göteborg, Malmö och Ulricehamn. 

Melleruds kommun är utsett till en av remissinstanserna. Remissvaren ska ha kommit in till 
Finansdepartementet senast den 25 maj 2020. 
 
Beslutsunderlag 

• Missiv 
• Remissen En utvecklad organisation för lokal statlig service – delredovisning avseende 

lämpliga platser - https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-
promemorior/2020/03/en-utvecklad-organisation-for-lokal-statlig-service--delredovisning-
avseende-lampliga-platser/ 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge t.f. kommunchefen i uppdrag att ta fram ett förslag till yttrande över promemorian En 
utvecklad organisation för lokal statlig service – delredovisning avseende lämpliga platser.  

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 5 maj 2020. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

Beslutet skickas till 

T.f. kommunchefen 
  

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2020/03/en-utvecklad-organisation-for-lokal-statlig-service--delredovisning-avseende-lampliga-platser/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2020/03/en-utvecklad-organisation-for-lokal-statlig-service--delredovisning-avseende-lampliga-platser/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2020/03/en-utvecklad-organisation-for-lokal-statlig-service--delredovisning-avseende-lampliga-platser/
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§ 122 Dnr KS 2020/207 
 
Ansökan om medel i projekt Jobbredo 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att tilldela 12 tkr/månad till kultur- och utbildningsförvaltningens enhet 
Dahlstiernska gymnasiet för att anställa en person med nystartsjobb under 12 månader. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Ett viktigt syfte är att i större utsträckning ge förutsättningar för fler som står långt ifrån 
arbetsmarknaden att genom denna typ av anställning komma ut i arbete och skapa egen 
försörjning. 
Melleruds kommun har den tredje högsta arbetslösheten i hela Västra Götaland och har många 
personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och som är beroende av försörjningsstöd. 

AME har ambitionen att arbeta än närmare IFO med att skapa aktiviteter för de som står långt 
ifrån arbetsmarknaden.  

För att kunna utveckla verksamheten ytterligare och få fler personer närmare egen försörjning 
så behöver vi stötta förvaltningarna med ekonomi i syfte att anställa med anställningsstöd, 
detta i sin tur ger personer som lever på försörjningsstöd en möjlighet att komma till en egen 
försörjning. 
Kostnaden för anställningen finansieras från kommunstyrelsens utvecklingsmedel. Besparing 
sker i minskad utbetalning av försörjningsstöd. 
Med denna satsning kommer vi få fler personer ut i arbete och därigenom minskade kostnader 
för försörjningsstöd. Den sociala aspekten är också stor då många hushåll kommer kunna få 
egen försörjning. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsmarknadsenhetens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att tilldela 12 tkr/månad till 
kultur- och utbildningsförvaltningens enhet Dahlstiernska gymnasiet för att anställa en person 
med nystartsjobb under 12 månader. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Kultur- och utbildningschefen 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen 
Ekonom kultur- och utbildningsförvaltningen   
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§ 123 Dnr KS 2020/204 
 
Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) - gemensamt IT-stöd för 
hälso- och sjukvården i Västra Götaland 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. begära anstånd med hänvisning till pågående pandemi. Frågan om force majeure kan 
åberopas för upphandlingsförfarandet bör prövas av avtalsparterna. 

2. i den mån anstånd inte är möjligt enligt punkt 1, avstå från Västra Götalandsregionens  
option 3, med hänvisning till svårigheten att värdera kostnad/nytta. 

 
Sammanfattning av ärendet  
För att möjliggöra en sammanhållen, tillgänglig, säker och jämlik vård så initierades 2015 ett 
samarbete mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen (VGR) inom ramen för 
Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM). VGR har därefter genom fullmakt från kommunerna 
upphandlat ett kärnsystem, Millenium, till den nya vårdinformationsmiljö som ska 
implementeras.  

Kommunerna har, via upp till tre optioner, möjlighet att avropa upphandlad lösning. Till 
upphandlingen levererar VGR drift, support och förvaltning av Millennium. De tre optionerna 
gäller IT-stöd för informationsdelning, elevhälsa och kommunal hälso- och sjukvård.  

Kommunen ska besluta om option 3 ska avropas från leverantören Cerner Sverige AB samt 
teckna samverkansavtal med Västra Götalandsregionen (VGR). Avtalsperioden är 10 år efter 
slutförd implementering med möjlighet till förlängning upp till ytterligare fyra år. Datum för 
senast dag för avrop av option 3 (Millenium) samt tecknande av samverkansavtal med VGR har 
vid flera tillfällen flyttats fram och det nu gällande datumet är 30 april 2020.  

Socialnämnden beslutade den 25 mars 2020, § 41, att uppdra till utskottets sammanträde den  
6 april 2020, att ta ställning till framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) samt att beslutet ska 
beredas till kommunstyrelsens arbetsutskott den 7 april 2020.  
 
Beslutsunderlag 

• Västra Götalandsregionens erbjudande med bilagor. 
• Socialnämndens beslut 2020-03-25, § 41. 
• Socialnämndens utskotts beslut 2020-04-07, § 34. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att  
1. begära anstånd med hänvisning till pågående pandemi. Frågan om force majeure kan 

åberopas för upphandlingsförfarandet bör prövas av avtalsparterna. 

2. i den mån anstånd inte är möjligt enligt punkt 1, avstå från Västra Götalandsregionens  
option 3, med hänvisning till svårigheten att värdera kostnad/nytta. 
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Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Morgan E Andersson Daniel Jensen 
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§ 124 Dnr KS 2020/216 
 
Arbetsintegrerat socialt företag (ASF) – Café Rocket 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att ge t.f. kommunchefen i uppdrag att 

1. ta fram ett förslag på avtal med stöd av Idéburet offentligt partnerskap kring café Rocket. 

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 5 maj 2020. 
 
Sammanfattning av ärendet 
För att driva arbetsintegrerat socialt företag på Café Rocket påbörjas en dialog med 
arbetsutskottet kring lokalkostnader och möjlighet till Idéburet offentligt partnerskap (IOP).  
Ett avtal bör upprättas med företaget där det framgår vad kommunen står för och vad företaget 
ska motprestera. Detta kan utredas tillsammans med företaget och skulle kunna avse som 
exempelvis turistinformation, cykeluthyrning och lokalvård.  
 
Beslutsunderlag 

• Beskrivning av Idéburet offentligt partnerskap. 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att ge t.f. kommunchefen i 
uppdrag att 

1. ta fram ett förslag på avtal med stöd av Idéburet offentligt partnerskap kring café Rocket. 
2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 5 maj 2020. 
 
Beslutsgång 

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

T.f. kommunchefen   
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§ 125 Dnr KS 2020/72 
 
Socialnämndens bokslut för 2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Socialnämndens bokslut för 2019, med ett slutresultat på cirka minus 2,1 Mnkr, 
föreligger. 
 
Beslutsunderlag 

• Socialnämndens bokslut 2019.  
• Socialnämndens beslut 2020-03-25, § 38. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Morgan E Andersson Daniel Jensen 
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§ 126 Dnr KS 2015/53  
 
Information om verksamheter i Sapphult 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
GIS- och kartingenjören lyfter frågor kring hur detaljplaneförslaget ska utformas för att 
tillgodose näringslivets behov och vilka konsekvenser respektive ändringsförslag innebär för  
den fortsatta planprocessen.   
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

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

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 127 Dnr KS 2020/72 
 
Förvaltningsbokslut 2019 för kommunfullmäktige och 
kommunstyrelseförvaltningen 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Samtliga chefer inom kommunstyrelseförvaltningen lämnar en redovisning  
av bokslut för 2019 för respektive ansvarsområden. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunfullmäktiges och kommunstyrelseförvaltningens bokslut 2019.  
 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 
Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Morgan E Andersson Daniel Jensen 
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§ 128 Dnr KS 2020/205 
 
Personalförsörjningsplan för Melleruds kommun, uppdrag 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att  
1. ge HR-chefen i uppdrag att ta fram en personalförsörjningsplan för Melleruds kommun  

för färdigställande under 2021.  

2. delredovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 15 december 
2020. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 25 mars 2020, § 22, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
under 2020 påbörja arbetet med att ta fram en personalförsörjningsplan för Melleruds kommun 
för färdigställande under 2021, med syfte att synliggöra kommande års kompetensbehov samt 
med förslag på insatser och aktiviteter för att möta kommunens behov av kompetens.   

Beslutsunderlag 
• Kommunfullmäktiges beslut 2020-03-25, § 22. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge HR-chefen i uppdrag att ta fram en personalförsörjningsplan för Melleruds kommun  
för färdigställande under 2021.  

2. delredovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 15 december 
2020. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till  
HR-chefen  
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§ 129 Dnr KS 2020/218 
 
Aktuella investeringar mars 2020 - rapport  
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadschefen och förvaltningsekonomen lämnar en rapport över aktuella 
investeringar. 
 
Beslutsunderlag 

• Rapport över aktuella investeringar mars 2020.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 130 Dnr KS 2020/72 
 
Förvaltningsbokslut 2019 för samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Samtliga chefer inom samhällsbyggnadsförvaltningen lämnar en redovisning  
av bokslut för 2019 för respektive ansvarsområden.  
 
Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadsförvaltningens bokslut 2019.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

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

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Omedelbar justering 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Morgan E Andersson Daniel Jensen 
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§ 131 Dnr KS 2020/174 
 
Projekt Ovidkommande vatten 2020, startbesked 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta projektet Ovidkommande vatten 
2020. 

2. lämna en slutredovisning när projektet är slutfört. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har fått åläggande från Länsstyrelsen att minska det ovidkommande vattnet till 
reningsverket i Sunnanå. 

Projektet kommer att delas upp i delprojekt - slutförande av projekt Syrénvägen, delprojekt 
Hällavägen, Syrénvägen-Eriks väg, och delprojekt i Mellerud. 

De flesta projekten kommer att drivas i egen regi i samverkan mellan VA-enheten och Gatu-
enheten och vid markarbeten kommer underentreprenörer att hyras in. 
Delprojekt så som byte av VA-ledningar vid Syrénvägen kan komma att läggas ut på utförande 
entreprenad i form av Generalentreprenad. Andra delprojekt kan läggas ut på utförande- 
entreprenad under året. 

Finansiering av kapital- & driftskostnader sker genom VA-taxan.  

Projektet beräknas pågå från den 1 januari till den 31 december 2020. 
 
Beslutsunderlag 

• Projektbeskrivning med kostnadskalkyl. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att 

1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta projektet Ovidkommande vatten 
2020. 

2. lämna en slutredovisning när projektet är slutfört. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschef VA 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 132 Dnr KS 2020/190 
 
Projekt Ny lekplats Dals Rostock, startbesked 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta investeringsprojekt Lekplats Dals Rostock. 

2. finansiering av projektet tas från Uppdatering av lekplatser i investeringsbudget för 2020.  
3. löpande kostnader täcks genom ökat anslag i Parkenhetens driftbudget för 2021.  
  
Sammanfattning av ärendet  

Paula Jacobsson har 2017 inlämnat ett medborgarförslag om att skapa en lekplats i Dals 
Rostock som är tillgänglig för allmänheten på dagtid. Detta saknas idag.   

Idag finns bara kommunala lekplatser på skolorna i Dals Rostock. Dessa är endast tillgängliga 
för allmänheten på kvällar och helger. För att förbättra boendemiljön på orten för de som är 
föräldralediga eller är hemma på vardagar med barn så är tanken att anlägga en lekplats i 
närheten av fotbollsplanen. Här finns idag ett område detaljplanerat för lekplats.   
Närheten till fotbollsplanen gör att lekplatsen kompletterar på ett bra sätt där väntande 
föräldrar och syskon kan få en trevlig aktivitet.  
 
Beslutsunderlag 

• Projektbeskrivning med prisuppgifter. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att  
1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta investeringsprojekt Lekplats Dals Rostock. 

2. finansiering av projektet tas från Uppdatering av lekplatser i investeringsbudget för 2020.  

3. löpande kostnader täcks genom ökat anslag i Parkenhetens driftbudget för 2021.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschef Gata/Park 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 133 Dnr KS 2020/178 
 
Krav på trafiksäker gångväg till köpcentret Melleruds Handel vid E45, 
uppdrag 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta en förnyad kontakt med Trafikverket för att  
få fram en trafiksäker gångväg till köpcentret Melleruds Handel vid E45. 

2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ge förslagsställarna en redovisning av hur 
kommunens arbete med att få till en trafiksäker lösning passage vid köpcentret skett.  

3. redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 5 maj 2020. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Stig Larsson, SPF Seniorerna, Börje Skoogh, PRO och Agnes Gustavsson, Melleruds 
ungdomsråd, har i en skrivelse till kommunen den 13 mars 2020 framfört att man anser att 
tillgängligheten för besökare till köpcentrumet som inte har bil, är svår. Bland annat är det 
många elever från närliggande skolor som ofta besöker handelsområdet. För att komma dit 
måste de korsa den starkt trafikerade E45. Därför vill de att  Melleruds kommun tillsammans 
med Trafikverket löser den uppkomna situationen med åtgärder som är till gagn för alla 
trafikanter. 

Skrivelsen har även skickats till Trafikverket. 
 
Beslutsunderlag 

• Skrivelse från SPF, PRO och Melleruds ungdomsråd. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att  
1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta en förnyad kontakt med Trafikverket för att  

få fram en trafiksäker gångväg till köpcentret Melleruds Handel vid E45. 

2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ge förslagsställarna en redovisning av hur 
kommunens arbete med att få till en trafiksäker lösning passage vid köpcentret skett.  

3. redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 5 maj 2020. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadschefen   
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§ 134 Dnr KS 2020/113 
 
Fastigheten Tornet 1 i Mellerud, finansiering 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet för vidare diskussioner med AB Melleruds 
Bostäder kring finansieringen av köpet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Fastigheten Tornet 1 i Mellerud ägs idag av AB Melleruds Bostäder. Fastigheten består idag  
av ett hus och den nyanlagda lekplatsen i anslutning till förskolan Telaris. Frågan är om 
kommunen ska arrendera eller köpa fastigheten.  
Arbetsutskottet beslutade den 25 februari 2020, § 48, att ta upp ärendet till ny behandling  
den 24 mars 2020. 

Enligt AB Melleruds Bostäders ordförande är bolagets uppfattning är att huset på fastigheten 
rivs och att parkeringsplatser anläggs. 

Arbetsutskottet beslutade den 24 mars 2020, § 92, att återremittera frågan om finansiering av 
fastighetsförvärvet och att ärendet tas upp till ny behandling vid arbetsutskottets sammanträde 
den 7 april 2020. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2020-03-24, § 92. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet för 
vidare diskussioner med AB Melleruds Bostäder kring finansieringen av köpet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Kommunchefen 
Samhällsbyggnadchefen 
VD AB Melleruds Bostäder  
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§ 135 Dnr KS 2020/242 
 
Tillfällig ändring i regler för uteserveringar med anledning av  
Covid-19 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 

1. tillfälligt förlänga sista dag för ansökan om uteservering i Melleruds kommun, från 31 mars 
till och med 30 september 2020, med anledning av covid-19. 

2. uteservering kan i vissa fall även tillåtas övrig, dvs. 1 oktober till och med 31 december. 
Bedömning görs i varje enskilt fall utifrån platsens möjligheter och beaktande av 
vinterväghållningen. 

3. respektive verksamhet ska beakta Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt i övrigt 
följa riktlinjer för uteserveringar i Melleruds kommun. 

Kommunfullmäktige beslutar att ingen taxa för uteservering tas ut för restauranger och butiker 
till och med 31 december 2020 med anledning av covid-19. 

Sammanfattning av ärendet 
Melleruds kommun ser mycket allvarligt på följderna av spridningen av covid-19 och vill göra 
det vi kan för att underlätta för våra lokala företag. Kommunen vill stötta det lokala näringslivet 
på de sätt som är möjligt. 

Alla verksamheter i Sverige är skyldiga att, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, 
vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning. För att motverka spridningen av covid-19 
i Sverige krävs att man alltid stannar hemma när man har symtom, att man är noggrann med 
handhygien och att alla håller avstånd till varandra. Enligt Folkhälsomyndighetens nya allmänna 
råd bör större sociala sammanhang undvikas och personer över 70 år bör vara särskilt 
försiktiga. 

För att underlätta för handeln föreslås att ansökningstiden för uteserveringar tillfälligt utökas 
från 31 mars till och med 30 september 2020. Om det inte är snö kan ansökningar godkännas 
även efter 30 september till och med 31 mars 2020. En bedömning görs i varje enskilt fall. 
Med uteservering avses även om en butik ansöker om att få flytta ut del av sin försäljning 
utomhus i direkt anslutning till butiken. Reglerna för uteservering kan därmed även tillämpas på 
sådan försäljning. Uteserveringar och butikernas försäljning ska även utformas för att följa 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förhindra smittspridning av covid-19. Varje 
verksamhet ansvarar själv för att inhämta övriga tillstånd som kan behövas t.ex. för 
livsmedelshantering. 

I kommunfullmäktiges beslut framgår att taxan för uteserveringar är satt till 150 kronor per 
kvadratmeter. Förslaget är att kommunen inte tar ut någon taxa för uteservering för 
restauranger och butiker till och med 31 december 2020 med anledning av covid-19. 

Beslutsunderlag 
• Taxa för uteserveringar 2020.  
• Riktlinjer för Melleruds kommuns uteserveringar. 
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Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att  
1. tillfälligt förlänga sista dag för ansökan om uteservering i Melleruds kommun, från 31 mars 

till och med 30 september 2020, med anledning av covid-19. 

2. uteservering kan i vissa fall även tillåtas övrig, dvs. 1 oktober till och med 31 december. 
Bedömning görs i varje enskilt fall utifrån platsens möjligheter och beaktande av 
vinterväghållningen. 

3. respektive verksamhet ska beakta Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt i övrigt 
följa riktlinjer för uteserveringar i Melleruds kommun. 

Kommunfullmäktige beslutar att ingen taxa för uteservering tas ut för restauranger och butiker 
till och med 31 december 2020 med anledning av covid-19. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Morgan E Andersson Daniel Jensen 
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§ 136  
 
Samhällsbyggnadsfrågor  
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadschefen redogör för aktuella samhällsbyggnads- och planfrågor: 

• Utbyggnad av Sapphult 
Samhällsbyggnadschefen informerar om att asfaltering och montering av belysningsstolpar 
sker successivt efter försäljning av tomter. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  

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

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 137 Dnr KS 2019/618 
 
Kanalyran 2020 
 
Arbetsutskottets beslut  
Arbetsutskottet beslutar att  

1. ställa in Kanalyran 2020 som planerades till 3–5 juli 2020.   

2. om förutsättningarna väsentligt skulle förändras återupptas planeringen av evenemanget.  
  
Sammanfattning av ärendet  
För att bromsa effekterna av smittspridningen av coronaviruset covid-19 tas det beslut på  
både nationell och lokal nivå som får betydande konsekvenser. Regeringen har på 
Folkhälsomyndighetens inrådan beslutat att förbjuda offentliga tillställningar och allmänna 
sammankomster med över 50 deltagare. Det handlar till exempel om demonstrationer, 
föreläsningar, teaterföreställningar, idrottstävlingar, danstillställningar, marknader och mässor. 
Både Folkhälsomyndigheten och Regeringen pekar även på ett fortsatt läge där dessa 
rekommendationer kommer att gälla i minst några månader framåt. 
Som offentlig verksamhet är det vårt ansvar att på alla sätt vi kan, bidra till att minska 
smittspridningen i samhället. Detta betyder att vi tar ansvariga myndigheters direktiv och 
anvisningar på största allvar. En omprioritering av resurser måste även göras för att kunna 
upprätthålla våra samhällsviktiga verksamheter. Med detta i åtanke föreslås att Kanalyran 2020, 
som planerades till 3–5 juli, ställs in. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att  
3. ställa in Kanalyran 2020 som planerades till 3–5 juli 2020.   

4. om förutsättningarna väsentligt skulle förändras återupptas planeringen av evenemanget.  
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunikatören 
Näringslivsutvecklaren 
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§ 138  
 
Näringslivsfrågor  
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Näringslivsutvecklaren redogör för aktuella näringslivsfrågor: 

• Kartläggning för näringslivet – covid-19 
Näringslivsutvecklaren redovisar kartläggningen, näringslivets enkätsvar och hur kommunens 
information till näringslivet sker. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 139 Dnr KS 2020/119 
 
Svar på remiss - Trafikslagsövergripande trafikledning Göta älv – 
Storgöteborg för yrkes- och fritidssjöfarten  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge t.f. kommunchefen i uppdrag att bereda ärendet och återkomma med förslag till beslut. 
2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottet den 23 juni 2020. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Vänersamarbetets kansli har skickat över Trafikverket förslag till trafikledningssystem för Göta 
älv för yrkes- och fritidssjöfarten. Vid senaste styrelsemötet bestämdes att förslaget ska gå ut 
till alla kommunstyrelser i kommunerna kring Vänern, som skickar in synpunkter, både positiva 
och eventuella förslag till ändringar senast 24 april 2020. Synpunkterna sammanställs av 
kansliet och skickas in till Trafikverket senast 30 april 2020. 

Arbetsutskottet beslutade den 24 mars 2020, § 102, att återremittera ärendet för ytterligare 
beredning och att ärendet tas till ny behandling vid arbetsutskottets sammanträde den 7 april 
2020. 
 
Beslutsunderlag 

• Remiss - Trafikslagsövergripande trafikledning Göta älv – Storgöteborg för yrkes- och 
fritidssjöfarten. 

• Arbetsutskottets beslut 2020-03-24, § 102. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att  
1. ge t.f. kommunchefen i uppdrag att bereda ärendet och återkomma med förslag till beslut. 

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottet den 23 juni 2020. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till  
T.f. kommunchefen    
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§ 140 Dnr 2019/516 
 
Ansökan om driftbidrag till Melleruds Golfklubb 2020  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att  

1. bevilja Melleruds Golfklubb 100 tkr i bidrag för 2020 till klubbens ungdomsverksamhet. 

2. finansiering sker inom kommunchefens konto central. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 10 maj 2017, § 83 att utöka driftsbidraget till Melleruds 
Golfklubb med 200 tkr, till totalt 300 tkr per år under perioden 2017-2019. 

Melleruds Golfklubb har den 23 oktober 2019 ansökt om en fortsättning av driftsbidraget  
från Melleruds Kommun med 300 tkr/år för att fortsätta arbetet med att få klubben att växa, 
både på ungdomssidan, men även på seniorsidan. 
Arbetsutskottet beslutade den 17 december 2019, § 399, att begära in Melleruds Golfklubbs 
årsredovisningar för åren 2017 och 2018 samt att begära in en redogörelse från Melleruds 
Golfklubbs för klubbens ungdomsverksamhet.  
Arbetsutskottet beslutade den 11 februari 2020, § 36, att återremittera ärendet till 
kommunchefen för ytterligare beredning enligt förd diskussion. Redovisning av uppdraget  
ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 7 april 2020. 
 
Beslutsunderlag 

• Melleruds Golfklubbs ansökan om driftbidrag. 
• Arbetsutskottets beslut 2019-12-17, § 399. 
• Kompletterande underlag från Melleruds Golfklubb. 
• Arbetsutskottets beslut 2020-02-11, § 36. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson: Kommunstyrelsen beslutar att  

1. bevilja Melleruds Golfklubb 100 tkr i bidrag för 2020 till klubbens ungdomsverksamhet. 
2. finansiering sker inom kommunchefens konto central. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 
Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Morgan E Andersson Daniel Jensen 
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