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§ 156 Dnr KS 2021/602  
 
Projekt Platsvarumärke Mellerud 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Arbetet med att ta fram ett platsvarumärke för hela Melleruds kommun som geografisk plats är 
igång. Syftet med projektet är att tillsammans med alla som bor, verkar och besöker Mellerud, 
skapa en gemensam bild över vad vi förknippar vår plats med och som bidrar till att öka 
stoltheten och attraktionskraften för hela kommunen. Den bilden ska senare kunna användas 
för att marknadsföra Mellerud som plats på olika sätt. 

Alla platser har ett varumärke, oavsett om man vill eller inte. Det består av den samlade bilden 
som alla som bor och verkar på platsen ger av sin plats. Idag konkurrerar alla platser med 
varandra om besökare, invånare, evenemang, investeringar och etableringar – något som ligger 
till grund för ett gott samhälle. Ett framgångsrikt platsvarumärke används av många företag 
och organisationer på platsen för att skapa en enhetlig bild av platsen. Det ägs av alla som vill 
berätta om sin plats.  

Med platsvarumärket Mellerud menar vi alla platser i det geografiska området Melleruds 
kommun, från Håverud i norr till Bolstad i söder. 

Näringslivsutvecklaren och t.f. tillväxtchefen informerar om det pågående arbete med att ta 
fram ett platsvarumärke för hela Mellerud. 
 
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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§ 157 Dnr KS 2022/225 
 
Ersättningsnivå för hemvård och hemsjukvård i annan kommun 2022 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun antar 
1. VästKoms rekommendation om en ersättningsnivå 2022 på 744 kr per timma för 

hemsjukvård, som utgår ifrån distriktssköterskebeslut och behandling som beslutas  
av fysioterapeut/ arbetsterapeut, vid tillfällig vistelse i Melleruds Kommun. 

2. VästKoms rekommendation om en ersättningsnivå för 2022 på 441 kr per timma för 
hemvård vid tillfällig vistelse i Melleruds Kommun.  

Sammanfattning av ärendet 

När en patient begär hemsjukvård i vistelsekommun ska vistelsekommunen stämma av med 
hemkommunen om omfattningen på vårdinsatsen innan beslut lämnas till den enskilde. När 
omfattningen på insatsen bestäms ska förutom själva vårdinsatsen även restid inräknas om 
sådan krävs.  
I praktiken innebär detta, för kommunerna i Västra Götaland, att den vårdgivande kommunen 
debiterar folkbokföringskommunen för det antal timmar som man överenskommit sig emellan 
när det gäller vårdinsatsen. Det ankommer alltså på vårdkommunen, att hos 
folkbokföringskommunen förankra omfattningen på vården som ska ges innan fakturering sker.  

Ersättningsnivån för hemsjukvård för 2022 är satt till 744 kr/timma. För sjukvård som utgår 
ifrån distriktssköterskebeslut och behandling som beslutas av arbetsterapeut eller sjukgymnast, 
rekommenderas kommunerna att under 2022 följa det belopp som fastställts av 
Samverkansnämnden för Västra Sjukvårdsregionen. Beloppet är för 2022 satt till 744 kr/timma. 

Ersättningsnivån för 2022 rekommenderas till 441 kr/timma för biståndsbedömd hemvård. 
Ersättningsnivån innebär en höjning med 1,9 % och baseras på innevarande års 
omsorgsprisindex (OPI). 

Fyrbodals kommunalförbundsdirektion beslutade den 31 mars 2022, § 35, att rekommendera 
kommunerna att ställa sig bakom Västkomsstyrelses beslut. 

Socialnämnden beslutade den 26 april 2022, § 66, att föreslå kommunfullmäktige att  
1. anta VästKoms rekommendation om en ersättningsnivå 2022 på 744 kr per timma för 

hemsjukvård, som utgår ifrån distriktssköterskebeslut och behandling som beslutas  
av fysioterapeut/ arbetsterapeut, vid tillfällig vistelse i Melleruds Kommun. 

2. anta VästKoms rekommendation om en ersättningsnivå för 2022 på 441 kr per timma för 
hemvård vid tillfällig vistelse i Melleruds Kommun.  

Beslutsunderlag 

• VästKoms rekommendation om en ersättningsnivå 2022. 
• Fyrbodals kommunaltförbundsrektions beslut 2022-03-31, § 35 med bilaga. 
• Socialnämndens beslut 2022-04-26, § 66. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
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Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds  
kommun antar 

1. VästKoms rekommendation om en ersättningsnivå 2022 på 744 kr per timma för 
hemsjukvård, som utgår ifrån distriktssköterskebeslut och behandling som beslutas  
av fysioterapeut/ arbetsterapeut, vid tillfällig vistelse i Melleruds Kommun. 

2. VästKoms rekommendation om en ersättningsnivå för 2022 på 441 kr per timma för 
hemvård vid tillfällig vistelse i Melleruds Kommun.  

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 158 Dnr KS 2022/256 
 
Arvoden för röstmottagare 2022 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet till säkerhetschef för vidare handläggning 
med komplettering gällande fast respektive rörligt arvode. Ärendet ska behandlas på 
kommande arbetsutskott den 7 juni 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har med utgångspunkt i resonemangen som framförs i Förstärkt skydd för 
väljarna vid röstmottagningen SOU 2021:7 inventerat andra kommuners nivåer för arvoden  
till röstmottagare samt tagit fram förslag på reviderade nivåer för arvoden 2022. 

Valnämnden beslutade den 4 maj 2022, § 24, att föreslå kommunfullmäktige att besluta om 
reviderade arvoden för röstmottagare i samband med de allmänna valen 2022. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till arvoden för röstmottagare 2022 
• Sammanställning av andra kommuners arvoden. 
• Valnämndens beslut 2022-05-04, § 24. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Daniel Jensen (KD): Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet till säkerhetschef för 
vidare handläggning med komplettering gällande fast respektive rörligt arvode. Ärendet ska 
behandlas på nästa arbetsutskott den 7 juni. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
 
Beslutet skickas till 
Säkerhetschefen 
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§ 159 Dnr KS 2021/358 

Svar angående Arbetsmiljöverkets inspektion av Melleruds kommuns 
systematiska arbetsmiljöarbete 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att lämna svar till Arbetsmiljöverket enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Arbetsmiljöverket genomförde den 1 juni 2021 en inspektion av arbetsmiljöarbetet i Melleruds 
kommun.  
Efter inspektionen har Arbetsmiljöverket redovisat brister och har nu ställt krav på att Melleruds 
kommun senast den 4 juni 2022 ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att komma till 
rätta med bristerna.  
 
Beslutsunderlag  

• Arbetsmiljöverkets krav på Melleruds kommun  
• Förslag till svar med bilagor 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att lämna svar till 
Arbetsmiljöverket enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
 
Beslutet skickas till 
Arbetsmiljöverket 
HR-chefen 
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§ 160    
 
Personalfrågor  
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
HR-chefen informerar om aktuella personalfrågor: 

• Semestervikarier inom vård och omsorg. 

• Vakanser och tillsättning av tjänster. 

 
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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§ 161 Dnr KS 2022/275  
 
Sister Cities-avtal mellan Scandia och Melleruds kommun, 
roller/ansvar 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram ett förslag hur arbetet med 
internationellt utbyte ska ske enligt förd diskussion. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt det tecknade gemensamma avtalet ska Scandia och Mellerud sträva efter att skapa 
gemensamma program som främjar vänskap och internationell goodwill, såsom – men inte 
begränsat till: 

• Utveckling av ungdoms vänskap via samhällets grundskolor. 

• Utveckling av affärsrelationer och ekonomiskt samarbete. 

• Hjälp med släktforskning och kontakt med släktingar. 

• Främjande av kulturarvs- och konstprogram i varje systersamhälle, inklusive möjliga utbyten 
inom konstutställningar, musik, dans och andra kulturella aktiviteter. 

• Utveckling av relationer och utbyte av idéer mellan museer och andra kulturorganisationer i 
varje samhälle. 

• Lokala utbytesmöjligheter för ungdoms-, affärs-, konst- och boenderesor. 
Diskussion kommer att föras om vilken roll/vilket ansvar som kommunen ska ha i detta arbete. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att ge kommunchefen i uppdrag 
att ta fram ett förslag hur arbetet med internationellt utbyte ska ske enligt förd diskussion. 

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

Kommunchefen 
Tf. tillväxtchefen 
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§ 162 Dnr KS 2022/123 
 
Rådahallen - hyresgäst/lokal m.m. 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att  

1. godkänna informationen. 
 

2. ärendet tas upp till ny behandling vid arbetsutskottets sammanträde den 7 juni 2022 med 
kartläggning/redovisning av lokaldisposition och intäkter/kostnader. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Arbetsutskottet beslutade den 8 mars 2022, § 67, att ge kommunchef i uppdrag att genomföra 
en analys utifrån förd diskussion.  
Vid arbetsutskottets sammanträde den 5 april 2022, § 107, redovisade t.f. tillväxtchefen och 
verksamhetsledaren för Rådahallen framtagen analys av olika alternativ. 
T.f. tillväxtchefen lämnar en lägesrapport och en tidsplan. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att  

1. godkänna informationen. 
 

2. ärendet tas upp till ny behandling vid arbetsutskottets sammanträde den 7 juni 2022 med 
kartläggning/redovisning av lokaldisposition och intäkter/kostnader. 

 
Beslutsgång 

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

T.f tillväxtchefen 
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§ 163 Dnr KS 2022/47 

Exploateringsavtal för Sunnanå Hamn och Sunnanå Lagunen -  
överlåtelse 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna en överlåtelse av exploateringsavtalet gällande 
Sunnanå Hamn och Sunnanå Lagunen från Frykvalla Förvaltning AB till Frykvalla Sunnanå AB. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Frykvalla Förvaltning AB har inkommit med en förfrågan till Melleruds kommun avseende en 
överlåtelse av gällande exploateringsavtal för Sunnanå Hamn och Sunnanå Lagunen till bolaget 
Frykvalla Sunnanå AB. Överlåtelsen sker med oförändrade villkor.  

Anledningen till det är att G-G Gruppen kommer att gå in som delägare i bolaget Frykvalla 
Sunnanå AB. Bolaget ska vara renodlat för projektet Sunnanå, men är precis som Frykvalla 
Förvaltning AB ett dotterbolag till Orvelin Gruppen. 

Frykvalla Förvaltning AB övertog 2005 tidigare tecknade exploaterings- och ramavtal rörande 
Sunnanå Hamn och Sunnanå Lagunen. År 2010 tecknade bolaget och Melleruds kommun ett 
tillägg till exploateringsavtalet. Arbeten inom området har påbörjats men har ännu inte 
slutförts. Frykvalla Sunnanå AB har som avsikt att slutföra samtliga arbeten enligt 
exploateringsavtalet. Genom överlåtelsen garanterar Frykvalla Förvaltning AB 
exploateringsavtalets genomförande. 
För Melleruds kommun är det viktigt att området färdigställs. Bland annat för att kommunen 
delvis är ansvarig för att färdigställa infrastrukturen inom området och gator samt områden  
som enligt detaljplanen pekats ut som allmän plats kommer att tillfalla kommunen efter 
färdigställandet. Ett iordningställande av området kommer även att bidra med fler bostads-
tomter, något som vi inom kommunen har ont om, samt öka trivseln för både besökare och 
boende inom området. 

Kommunstyrelsen beslutade den 9 februari 2022, § 30, att återremittera ärendet för vidare 
beredning utifrån förd diskussion.  

Arbetsutskottet beslutade den 3 maj 2022, § 151, att återremittera ärendet enligt förd 
diskussion. Redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 24 maj 2022. 
 
Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Kommunstyrelsens beslut 2022-02-09, § 30. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-05-03, § 151. 
• Överlåtelse av exploateringsavtal angående exploatering av Sunnanå Hamn och  

Sunnanå Lagunen (ny version). 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att godkänna en överlåtelse 
av exploateringsavtalet gällande Sunnanå Hamn och Sunnanå Lagunen från Frykvalla 
Förvaltning AB till Frykvalla Sunnanå AB. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 164 Dnr KS 2022/270 
 
Taxor och avgifter för torgscen och torgkiosk 

Arbetsutskottets förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att  
1. Taxan för hyra av Torgkiosken uppgår till 0 kronor per dag för skolklasser och föreningar 

som är registrerade i det kommunala föreningsregistret, samt till 1 000 kronor per dag för  
företag, privatpersoner och föreningar som inte är registrerade i det kommunala 
föreningsregistret.  

2. Taxan för hyra av Torgscenen uppgår till 0 kronor per timma. 
3. Taxan för hyra av Torgscenens ljudutrustning uppgår till 0 kronor per timma för  

skolklasser och föreningar som är registrerade i det kommunala föreningsregistret, samt till 
100 kronor per timma för andra aktörer.  

4. Ovan nämnda beslut upphäver tidigare beslut om taxor för den förra torgbyggnaden. 

5. Taxorna för den nya torgbyggnaden revideras och fastställs årligen i samband med 
kommunfullmäktiges beslut om taxor och avgifter för kommunstyrelsens verksamhet. 

 
Sammanfattning av ärendet 

En ny torgbyggnad har uppförts på Köpmantorget innehållande bland annat en torgkiosk  
samt en scen och det finns nu behov av att fastställa taxor avseende dessa.  
 
Beslutsunderlag 

• Nuvarande taxor och avgifter för kommunstyrelsens verksamhet 2022  
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att  

1. Taxan för hyra av Torgkiosken uppgår till 0 kronor per dag för skolklasser och föreningar 
som är registrerade i det kommunala föreningsregistret, samt till 1 000 kronor per dag för  
företag, privatpersoner och föreningar som inte är registrerade i det kommunala 
föreningsregistret.  

2. Taxan för hyra av Torgscenen uppgår till 0 kronor per timma. 

3. Taxan för hyra av Torgscenens ljudutrustning uppgår till 0 kronor per timma för  
skolklasser och föreningar som är registrerade i det kommunala föreningsregistret, samt till 
100 kronor per timma för andra aktörer.  

4. Ovan nämnda beslut upphäver tidigare beslut om taxor för den förra torgbyggnaden. 

5. Taxorna för den nya torgbyggnaden revideras och fastställs årligen i samband med 
kommunfullmäktiges beslut om taxor och avgifter för kommunstyrelsens verksamhet. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 165 Dnr KS 2022/227 
 
Information om prognos 1/2022 för Melleruds kommun 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Ekonomichefen lämnar en muntlig information om prognos 1/2022 för Melleruds kommun. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

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

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 166 Dnr KS 2022/224 

Dalslands Miljö- och energiförbund - bokslut för 2021 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen för Dalslands 
miljö- och energiförbund samt de enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2021 
års verksamhet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Dalslands Miljö- och energiförbund (DMEF) har översänt årsbokslut för 2021. 

DMEF redovisar ett positivt resultat på 0,3 mkr, vilket är 0,7 mkr bättre än budget. Liksom 
föregående år beror en del av budgetavvikelsen på effekter avseende Covid-19, som ersättning 
för sjuklönekostnader, VAB-frånvaro hos personalen, ersättning från staten för tillsyn på 
serveringsställen. Lägre personalkostnader för vakans vid personalomsättning och sjukskrivning 
har även bidraget till den positiva budgetavvikelsen. 

Till följd av situationen med Covid-19 och resursbortfall har delar av det myndighetsrelaterade 
arbetet inte kunnat utföras i enlighet med gällande verksamhetsplaner. Det innebär att en 
tillsynsskuld överförs till 2022. Denna tillsynsskuld behöver hanteras under 2022, vilket kräver 
behov av extra resurser 2022. 

Soliditeten har minskat från 35,2% till 30,7 %. En återbetalning har gjorts av kommunbidrag till 
kommunerna under 2020. En åtgärd för att minska storleken på det egna kapitalet. Det egna 
kapitalet uppgår till 4,6 mkr (föregående år 5,4 mkr).  

Förbundet lever upp till god ekonomiskhushållning ur ett finansiellt perspektiv.   Förbundets 
verksamhet har bedrivits inom erhållna kommunbidrag. Gällande verksamhetsmålen har 16 mål 
uppfyllts tre ej uppfyllts och två delvis ej uppfyllts. Två av målen var ej aktuella 2021. Ett av 
målen behöver utredas ytterligare. Alla nio mål inom livsmedelskontrollen är uppfyllda i sin 
helhet. Inom miljöbalkstillsynen har fem mål uppfyllts i sin helhet. Inom leding- och kansli har 
två mål uppfyllts. 

Beslutsunderlag 
• Dalslands miljö- och energiförbund årsbokslut 2021. 
• Dalslands miljö- och energinämnd beslut 2022-03-24, § 21. 
• Direktionen Dalslands miljö- och energiförbund 2022-04-14, § 10. 
• Revisionsberättelse 2022-04-26. 
• Begäran om ansvarsfrihet.  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun 
beviljar förbundsdirektionen för Dalslands miljö- och energiförbund samt de enskilda 
förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 167 Dnr KS 2022/252 

AB Melleruds Bostäder – prognos 1/2022  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 
Resultatet per kvartal 1/2022 är 0,3 mkr, vilket är 0,7 mkr bättre än budget. Det beror på något 
högre intäkter samt att underhållsprojekten startar under de varmare årstiderna. 

Resultat för helåret beräknas till 1,8 mkr, vilket är 0,6 mkr högre än budget. Kostnaderna för el 
ökar men intäkterna prognostiseras till 3 % högre än budgeterat. 
 
Beslutsunderlag 
• Prognos 1/2022 för AB Melleruds Bostäder.  
• Melleruds Bostäder AB:s beslut 2022-05-04, § 23.  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

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

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 168  Dnr KS 2022/217 
 
Ansökan om ekonomiskt stöd till driften av Kanalmuseet och  
Skans 453 i Håverud under 2022  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att  

1. Melleruds kommun beviljar Skålleruds Hembygdsförening 60 tkr i ekonomiskt stöd till driften 
av Kanalmuséet och Skans 453 i Håverud för 2022.  

2. finansiering sker inom kommunstyrelsens forfogandeanslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Skålleruds hembygdsförening, som driver Kanalmuseet och Skans 453 i Håverud, inkom  
den 20 april 2022 med en ansökan till Melleruds Kommun om ett ekonomiskt stöd till driften  
för 2021. 

Melleruds kommun har under flera år beviljat ett bidrag på 60 000 kronor till Skålleruds 
hembygdsförening. Kanalmuseet är Skålleruds hembygdsförenings egen hembygdsgård.  
Där anordnas olika tillställningar flera gånger om året för såväl kommunens invånare som 
allmänheten. Föreningen äger även Skans 453, en försvarsanläggning från andra världskriget.  

Tack vare Melleruds kommuns bidrag tillsammans med mycket ideellt arbete och 
medlemmarnas stöd har föreningen kunnat ha olika evenemang och hålla museet öppet 
under stora delar av året. Föreningen har även anordnat guidningar på Skansen 453 
under sommartid. 
Tack vare ett år med ett ökat antal besökare har Skålleruds Hembygdsförening kunnat ha 
museet öppet under större delen av turistsäsongen 2021. De fina recensionerna för de olika 
utställningarna bekräftar att föreningens arbete är uppskattat. Skålleruds Hembygdsförening 
hade hoppats att under 202L även kunna inviga de två nya utställningarna om Varven i 
Upperud och om kraftstationen i Håverud som är klara. De nya montrarna för DVVJ och 
Håfreströms Musikkår är under uppbyggnad. På grund av pandemin har föreningen inte  
kunnat genomföra invigningen men planerar att genomföra detta under 2O22.  

Under hösten 2021 har priserna på el stigit kraftigt. Trots att föreningen har sänkt nivån på 
underhållsvärmen har elkostnaderna bara för december blivit nästan 13 000 kronor. Priserna 
ser ut att ligga högt under en långt tid framöver vilket betyder att föreningen inte kommer att 
klara uppvärmningen av museet under våren. Detta medför att våra gamla föremå|, en del från 
1700-talet, kommer att fara illa. Det pågående arbetet med utställningarna kommer också att 
påverkas. Därför hoppas Skålleruds Hembygdsförening att Melleruds kommun kommer att höja 
bidraget till Skålleruds Hembygdsförening för 2022. 
 
Beslutsunderlag 

• Skålleruds hembygdsförenings ansökan om bidrag för 2022. 
• Verksamhetsberättelse och bokslut för 2021. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
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Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att  
1. Melleruds kommun beviljar Skålleruds Hembygdsförening 60 tkr i ekonomiskt stöd till  

driften av Kanalmuséet och Skans 453 i Håverud för 2022.  

2. finansiering sker inom kommunstyrelsens forfogandeanslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 169 

Utveckling av kommunal service i Dals Rostock  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Som ett led i att öka kommunens dialog och närvaro i kommunens ytterorter - Dals-Rostock  
och Åsensbruk - fick samhällsbyggnadschefen i uppdrag att förutsättningslöst se över 
möjligheter till åtgärder. I beaktande har även hänsyn tagits till att kommunen och AB 
Melleruds Bostäder har fastigheter som är helt eller delvis tomställda på dessa orter. 

I Dals-Rostock pågår ett platsutvecklingsprojekt som kommer vara färdigt i november 2022. 
Detta projekt drivs tillsammans med Västra Götalandsregionen och har så här långt varit  
mycket lyckat. Genom en bred förankring bland boende och verksamma på orten så har  
många engagerat sig genom att vara med i projektets arbetsgrupper och processen att forma 
en framtida samhällsförening. 

I Dals Rostock har AB Melleruds Bostäder (Mellbo) en fastighet som heter Karolinen. När den 
byggdes så var det för att kommunen skulle driva servicehus. Med tiden har denna verksamhet 
försvunnit och från 1 maj 2022 så hyr inte längre kommunen bottenplan där tidigare 
tillagningskök har funnits samt att man även blockförhyrt samtliga lägenheter. Från 1 maj så 
ansvarar Mellbo för uthyrning direkt till boende. Under våren 2022 har omfattande renoveringar 
gjorts i huset vilket ökat möjligheten till uthyrning. 
Förslaget är att man i bottenplan av huset skapar ett medborgarhus där man kombinerar 
kommunal service med utrymmen för föreningsliv. Målet är att det ska vara en naturlig 
mötesplats man känner tillhörighet till. Samtidigt ger det liv och rörelse åt samhället  
Dals Rostock och åt fastigheten Karolinen och därigenom bidrar till den redan positiva 
utvecklingstrend som startat.   
Prioritet har varit att i första skede titta på Dals Rostock eftersom där redan pågår ett 
platsutvecklingsprojekt. Med lärdom från detta är förslaget att man i nästa etapp fortsätter 
liknande process med Åsensbruk. 

Ett förslag på lokaler/service presenteras och diskuteras vid arbetsutskottets möte. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att godkänna informationen. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen   
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§ 170  
   
Aktuella frågor 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Aktuell information DVVJ. 

• Aktuell information Mellbo. 

• Information gällande COOP. 

• Pågående arbete med Västtrafik angående kvällståg. 

• Efterfrågan av träff med Infrastrukturgruppen Brålanda.  

 
Förslag till beslut på sammanträdet  

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

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

 
 

 
  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-24 21 
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 171    
 
Rapporter 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m: 

• Invigning av Melleruds familjecentral den 22 maj 2022. 

• Årsmöte Skålleruds fiberförening den 22 maj 2022. 

• Årsmöte Dalslands kanals vattenvårdsförbund, förlagt i Årjäng den 20 maj 2022. 

• Samverkansråd 4-D den 19 maj 2022. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  

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

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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