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§ 153  
 
Presentation av vikarierande näringslivs- och 
marknadsföringsansvarig 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Vikarierande näringslivs- och marknadsföringsansvarig presenterar  
sig och sin bakgrund. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 154  
 
Information om Dalslands Turist AB:s verksamhet 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

VD för Dalslands Turist AB informerar om bolagets verksamhet och framtidsplaner. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 155 Dnr KS 2018/425.433 
 
Svar på remissen Förslag till reviderad strategi för formellt 
skydd av skog i Västra Götaland 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun överlämnar remissvar över  
Förslag till reviderad strategi för formellt skydd av skog i Västra Götaland enligt 
föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen har upprättat ett förslag till ny strategi för  
skydd av skog i Västra Götalands län med anledning av att den nationella strategin 
reviderats. Den nya strategin innebär en något förändrad arealfördelning samt har 
ett tydligare fokus på värdekärnor, skydd av ädellövskogar, tätortsnära skogar 
samt skogar på nyckelbiotopsrika enheter.  

Yttrandet ska vara länsstyrelsen tillhanda senast 14 september 2018.  
 
Beslutsunderlag 

• Remisshandlingar.  
• Dalslands miljö- och energikontors förslag till remissvar. 
• Arbetsutskottets beslut 2018-08-28, § 293. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt 
följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun överlämnar remissvar över  
Förslag till reviderad strategi för formellt skydd av skog i Västra Götaland enligt 
föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

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

Länsstyrelsen i Västra Götaland 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 156 Dnr KS 2018/434.336 
 
Svar på remissen Uppdaterade bevarandeplaner för Natura 
2000-området – Kabbo (SE0530157) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun inte har något att erinra  
mot förslaget till uppdaterad bevarandeplan för Natura 2000-området Kabbo 
(SE0530157). 
 
Sammanfattning av ärendet  

Länsstyrelsen i Västra Götaland har under 2018 ett uppdrag att uppdatera 
bevarandeplanerna till länets Natura 2000-områden.  

Sedan förra bevarandeplanen skrevs 2005 har områdena inventerats ytterligare  
och Länsstyrelsen vill informera om nuvarande kunskapsläge om naturtyperna i 
områdena. I bevarandeplanerna finns kartor där som visar kända naturtyper 
(naturvärden) i området. Länsstyrelsen bedömer att förslagen på bevarande-
planerna är viktigt för markägare och förvaltare att känna till. Eventuella 
synpunkter ska ha kommit in till länsstyrelsen senast den 31 augusti 2018. 
Kommunen har fått förlängd remisstid till och med september månad 2018. 

Natura 2000-området Kabbo ligger cirka 2 km väster om Dals-Rostock i Melleruds 
kommun. Området består av tre delområden, vilka inkluderar tre näraliggande 
tjärnar (Långtjärnen, Grästjärnen och Dammtjärnen). 

I Natura 2000-området Kabbo är det prioriterade bevarandevärdet att bevara 
områdets agkärr. För att bevara agkärren behöver områdets tjärnar och närmast 
angränsande mark kring tjärnarna bevaras. Kring tjärnarna finns utöver agkärr 
fläckvis naturtyperna öppna mossar och kärr och taiga. Detta innebär indirekt att 
även dessa naturtyper blir prioriterade i området. Vid eventuell konflikt mellan 
utbredningen av myrnaturtyperna är agkärr mest prioriterat. 
 
Beslutsunderlag 

• Länsstyrelsens förslag på bevarandeplaner för Natura 2000-området  
- Kabbo (SE0530157). 

• Förslag till remissvar. 
• Arbetsutskottets beslut 2018-09-11, § 308. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt 
följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun inte har något att erinra mot 
förslaget till uppdaterad bevarandeplan för Natura 2000-området Kabbo 
(SE0530157). 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsgång 

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

Länsstyrelsen i Västra Götaland 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 157  
 
Presentation av ny socialchef 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Den nya socialchefen presenterar sig och sin bakgrund. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 158  
 
Aktuella arbetsmarknads- och integrationsfrågor 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Socialchefen, kultur- och utbildningschefen, chefen för vuxenutbildningen/ 
arbetsmarknadsenheten och ekonomichefen samt kommunchefen informerar  
om aktuella arbetsmarknads- och integrationsfrågor: 

• Statistik mottagna nyanlända 
Kultur- och utbildningschefen redovisar aktuell statistik över mottagna 
nyanlända, antal personer inom etableringen, antal asylsökande, barn- och 
elevstatistik, öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd. 

• Ensamkommande barn/ungdomar 
Socialchefen informerar om aktuell statistik för ensamkommande barn/ 
ungdomar. 

• Utbyggnad av förskoleavdelningar 
Kultur- och utbildningschefen tar upp frågan om fortsatt utbyggnad av 
förskoleavdelningar för att möta efterfrågan. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 159 Dnr KS 2018/503.003 
 
Upphandlingsreglemente för Melleruds kommun 

 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. anta Upphandlingsreglemente för Melleruds kommun enligt föreliggande förslag.  

2. upphäva tidigare Inköpspolicy för Melleruds kommun, antagen av 
kommunfullmäktige den 22 oktober 2014, § 76. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Av olika skäl har det funnits behov av att uppdatera kommunens inköpspolicy 
antagen 2014.  

Kommunens nya styrprinciper reglerar att policys ska antas av nämnd/styrelse. Ett 
reglemente gäller hela kommunförvaltningen och antas av kommunfullmäktige.  

Förslaget till upphandlingsreglemente innehåller utöver att upphandlingar ska 
utföras i enlighet med gällande lagstiftning: 

• att miljöhänsyn ska tas genom att miljöpåverkan vägs in i utvärderingen. 

• att Melleruds kommun så långt det är möjligt ska kräva arbetsvillkor 
motsvarande centrala kollektivavtal. 

• att det ges möjlighet att positivt värdera en leverantörs sociala ansvarstagande. 

• att behovet av krisberedskap beaktas vid upphandling av samhällsviktig 
verksamhet. 

Upphandlingsreglementet har tagits fram i samverkan med Dalslandskommunerna. 

Ekonomienheten kommer att ta fram en lathund för upphandlingsformerna direkt- 
och förenklad upphandling. 
 
Beslutsunderlag 

• Nuvarande Inköpspolicy för Melleruds kommun. 
• Förslag till Upphandlingsreglemente för Melleruds kommun. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-08-28, § 300. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt 
följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. anta Upphandlingsreglemente för Melleruds kommun enligt föreliggande förslag.  
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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2. upphäva tidigare Inköpspolicy för Melleruds kommun, antagen av 
kommunfullmäktige den 22 oktober 2014, § 76. 

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 160 Dnr KS 2018/505.003 
 
Attestreglemente för Melleruds kommun 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. anta Attestreglemente för Melleruds kommun enligt föreliggande förslag.  

2. upphäva tidigare Attestreglemente för Melleruds kommun, antaget av 
kommunfullmäktige den 19 november 2008, § 145. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Av olika skäl har det funnits behov av att uppdatera kommunens attestreglemente, 
dels på grund av att när nuvarande reglemente antogs 2008, så var kommunens 
rutiner för elektroniska fakturor påbörjad. Idag är det pappersfakturor som är 
undantag. Nästa år blir det lag på att leverantörer endast får skicka elektroniska 
fakturor till offentlig sektor. 

Ett annat skäl är att tillämpningsanvisningar ofta behöver förändras snabbt för att 
möta en ny situation. Reglementet som beslutas av kommunfullmäktige upptar en 
sida och sex paragrafer och reglerar det övergripande. 

Till detta reglemente knyts tillämpningsanvisningar som anger hur förvaltningarnas 
attester förhåller sig till kommunens system och gällande lagstiftning. Dessa 
tillämpningsanvisningar anpassas och informeras av kommunens ekonomienhet.  
I tillämpningsanvisningarna uppmärksammas hanteringen av s.k. förtroende-
känsliga transaktioner på ett mer tydligt sätt än tidigare. 
 
Beslutsunderlag 

• Nuvarande Attestreglemente för Melleruds kommun. 
• Förslag till nytt Attestreglemente för Melleruds kommun. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-09-11, § 317. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt 
följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. anta Attestreglemente för Melleruds kommun enligt föreliggande förslag.  

2. upphäva tidigare Attestreglemente för Melleruds kommun, antaget av 
kommunfullmäktige den 19 november 2008, § 145. 

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 161 Dnr KS 2018/427.041 
 
Fyrbodals kommunalförbund, verksamhetsplan och budget  
för 2019  
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun ställer sig bakom förslag till 
verksamhetsplan och budget för 2019. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Fyrbodals kommunalförbunds verksamhetsplan och budget har sedan 2018 ett nytt 
format jämfört med tidigare år. Vi har även 2019 arbetat med att förtydliga 
övergripande mål, formulera strategier och mätetal som kan följas upp och 
återrapporteras till kommunerna. Vi vill förtydliga kommunalförbundets roll kopplat 
till målen så att det blir tydligt vilka frågor vi arbetar med.  

Planen innehåller inga aktiviteter utan dessa tas fram i en särskild plan. 
Aktiviteterna är arbetssättet som ska bidra till att målen uppfylls. 
Verksamhetsplanens struktur och mätetal har processats i både politiska nätverk 
och tjänstemannanätverk.  

Direktionen har den 8 juni 2017 tagit beslut om en höjning av medlemsavgiften 
med 5 kr för 2018, från 28 kr till 33 kr. Från 2019 sker en indexhöjning med 3%, 
med årlig prövning av indexhöjningen i förhållande till förbundets finansiella 
ställning.  

I verksamhetsplanen för 2019 framgår även budgeten för tillväxtmedel, som 
finansieras via VG-regionen och medlemskommunerna. Budgeten för tillväxtmedel 
2019 är utsänd på remiss i ett separat utskick. 

Medlemskommunernas synpunkter på verksamhetsplan och budget för 2019  
ska ha inkommit till Fyrbodals kansli senast den 30 september 2018.  
 
Beslutsunderlag 

• Missiv 
• Verksamhetsplan och budget 2019 för Fyrbodals kommunalförbund.  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-08-14, § 280. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt 
följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun ställer sig bakom förslag till 
verksamhetsplan och budget för 2019. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsgång 

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

Fyrbodals kommunalförbund 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 162 Dnr KS 2018/426.041 
 
Fyrbodals kommunalförbund, budget tillväxtmedel 2018  
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun ställer sig bakom förslag till 
budget tillväxtmedel för 2019. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Fyrbodals genomförandeplan för perioden 2014–2020 grundar sig på vår regionala 
vision ”Det goda livet”. I dokumentet presenteras de projekt och verksamheter som 
finns med i budgeten för tillväxtmedlen 2019 som ett led i att uppnå målen inom 
områdena ”En ledande kunskapsregion”, ”En region för alla”, ”En region där vi tar 
globalt ansvar” och ”En region som syns och engagerar” med hjälp av regionala 
utvecklingsmedel. Våra projekt och initiativ skall ha till syfte att stärka hela 
Fyrbodal  

Syftet med tillväxtmedlen är att stärka Fyrbodal som en attraktiv, ansvarsfull och 
internationellt konkurrenskraftig kunskapsregion för kvinnor och män och är ett 
verktyg för att genomföra vår gemensamma Genomförandeplan och Vision Västra 
Götaland – Det goda livet.  

Genomförandeplanen är den gemensamma vägvisaren för hela Fyrbodals utveckling 
mellan åren 2014–2020. Den riktar sig till alla som arbetar med insatser för tillväxt 
och utveckling; kommuner, lärosäten, företagsfrämjande aktörer, science parks, 
föreningsliv med flera. Genomförandeplanen har tagits fram med grund i det 
uppdrag riksdag och regering gett Västra Götalandsregionen att driva det regionala 
tillväxt- och utvecklingsarbetet.  

Genomförandeplanen innehåller 20 prioriterade insatser. Inom dessa områden 
bedrivs en rad verksamheter och projekt. I denna sammanställning beskrivs de och 
vilka resultat de rapporterade in för år 2017.  

Fyrbodals kommunalförbund ska arbeta enligt sin genomförandeplan, samverka 
med medlemskommunerna och andra aktörer i delregionen, med övriga 
kommunalförbund och VGR, återrapportera och redovisa sina insatser och 
motfinansiera tilldelade medel enligt finansieringsprincipen, kommunerna 50 %  
och VGR 50 %.  

Tillväxtmedlen som tilldelats kommunalförbunden är särskilt riktade för tillväxt i 
delregionen genom satsningar på näringsliv, kompetensförsörjning, miljö och 
kultur. För 2019 visar budgetförslaget en omslutning på 20,5 Mnkr vilket innebär 
att kommunerna finansierar satsningar med 10 Mnkr i nya tillväxtmedel vilket 
motsvarar 37 kronor/invånare. Direktion och AU har därutöver beslutat att använda 
medel som finns kvar från den gamla programperioden för att finansiera 
Kommunakademin Väst med 750 tkr per år under 2018–2020. Uppväxlingen av 
medlen beräknas till 95,4 Mnkr.  
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Västra Götalandsregionen motfinansierar kommunernas medel med 8 Mnkr från 
Regional utvecklingsnämnden (RUN), 1 Mnkr från Miljönämnden och 1,55 Mnkr 
från Kulturnämnden. (550 tkr av kulturmedlen går till att finansiera den personal 
som arbetar med kulturfrågorna hos kommunalförbundet).  

Västra Götalandsregionen tillskjuter även 500 tkr för att möjliggöra förstudier  
och analyser.  

I det beredande arbetet har berörd personal hos kommunalförbundet, 
kommunchefer, förvaltningschefer inom utbildning, kulturchefer och 
näringslivschefer involverats. 
 
Beslutsunderlag 

• Missiv 
• Förslag Budget tillväxtmedel 2019. 
• Beskrivning av förstudier, projekt och verksamheter tillväxtmedel 2019.   
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-08-14, § 281. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt 
följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun ställer sig bakom förslag till 
budget tillväxtmedel för 2019. 
 
Beslutsgång 

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

Fyrbodals kommunalförbund 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 163 Dnr KS 2018/421.042 
 
Årsredovisning för Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg 
(DVVJ) för 2017  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun  

1. godkänner resultat och balansräkningen samt verksamhetsberättelse för  
Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ). 

2. bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Resultat- och balansräkning samt verksamhetsberättelse för stiftelsen  
Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) avseende 2017 föreligger. Bokslutet  
visar på ett negativt resultat 177 tkr 
 
Beslutsunderlag 

• Missiv. 
• Resultat- och balansräkning samt verksamhetsberättelse 2017.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-08-14, § 282. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt 
följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun  

1. godkänner resultat och balansräkningen samt verksamhetsberättelse för  
Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ). 

2. bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 

 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 164 Dnr KS 2018/423.041 
 
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) taxor 2019  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds taxor  
för myndighetsutövning och myndighetstillsyn för 2019 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har översänt förslag till taxor för 
myndighetsutövning och myndighetstillsyn för 2019. Taxorna ska fastställas  
av medlemskommunernas kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 

 Begäran om antagande av taxor för 2019 Norra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund. 

• Direktionens beslut 2018-06-19, § 21.  
• Förslag till taxor 2019 för NÄRF med bilaga. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-08-14, § 283. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt 
följande: 

Kommunfullmäktige fastställer Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds taxor  
för myndighetsutövning och myndighetstillsyn för 2019 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 

 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 165 Dnr KS 2018/424.106 
 
Svar på remissen Förslag till strategisk plan för Position Väst 
– det gemensamma företagsetablerings- och investerings-
främjande arbetet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun ställer sig positiv till förslag till 
strategisk plan för Position Väst – det gemensamma företagsetablerings- och 
investeringsfrämjande arbetet - enligt föreliggande förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Den tilltagande globaliseringen gör att konkurrensen om kompetens, kapital, teknik 
och jobb hårdnar. I VG2020 och Fyrbodals kommunalförbunds Delregionala plan 
2014–2020 betonas vikten av att öka de samlade satsningarna för att attrahera 
företagsetableringar, som en del av insatserna för ett starkare näringsliv och ökad 
attraktivitet. 

Ett av målen i det dåvarande projektet Position Väst 2016–2017, som finansierades 
av Västra Götalandsregionen och Fyrbodals kommunalförbund, var att en långsiktig 
strategi skulle tas fram för det gemensamma företagsetablerings- och 
investeringsfrämjande arbete som bedrivs under varumärket Position Väst, 
tillväxtzonen mellan Göteborg och Oslo. Ett förslag, som spänner över åren  
2019–2024, är därför framtaget. 

Fyrbodals direktion har den 14 juni 2018 beslutat att förslaget till strategisk plan 
för Position Väst skickas på remiss till medlemskommunerna med svar senast den 
30 september, för beslut i direktionen 1 november 2018. 

Beslutsunderlag 

• Förslag till strategisk plan för Position Väst.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-09-11, § 322. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt 
följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun ställer sig positiv till förslag till 
strategisk plan för Position Väst – det gemensamma företagsetablerings- och 
investeringsfrämjande arbetet - enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

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

Fyrbodals kommunalförbund 
  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 166 Dnr KS 2018/506.042 
 
Delårsbokslut 2018-07-31 för AB Melleruds Bostäder 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslut 2018-07-31 för AB Melleruds  
Bostäder och överlämnar det till revisorerna. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Delårsbokslutet för AB Melleruds Bostäder per 2018-07-31 visar på ett positivt 
resultat på 3 952 tkr.  
 
Beslutsunderlag 

• Delårsbokslut 2018-07-31. 
• AB Melleruds Bostäders beslut 2018-08-29, § 68.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-09-11, § 309. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt 
följande: 

Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslut 2018-07-31 för AB Melleruds  
Bostäder och överlämnar det till revisorerna. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 167 Dnr KS 2018/265.042 
 
Prognos 2/2018 för AB Melleruds Bostäder 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut  

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Andra prognosen för 2018 visar överskott och kommer att ge ett positivt  
resultat på 3 850 tkr. 
 
Beslutsunderlag 

• Prognos 2/2018.  
• Melleruds Bostäder AB:s beslut 2018-08-29, § 69.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-09-11, § 310. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt 
följande: 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 168 Dnr KS 2017/646.026 
 
Svar på medborgarförslag om att Melleruds kommun  
startar ”metoo” för att förhindra trakasserier 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslag från Anders Ljungqvist 
avseende att starta ”metoo”-kampanj. Detta till förmån för fortsatt arbete internt  
i kommunen med att förnya och förtydliga kommunens styrdokument i frågan i 
enlighet med tidigare fattat beslut om översyn och uppdatering av föreskrifter, 
planer, policys, riktlinjer och strategier inom personaladministrativa området. 

Sammanfattning av ärendet 
Det har i november 2017 inkommit ett medborgarförslag från Anders Ljungqvist 
som bygger på att Melleruds kommun bör starta en ”metoo”-kampanj, för att som 
arbetsgivare tillsammans med Sveriges Kommuner och landsting (SKL) arbeta med 
att förhindra trakasserier i arbetet, vilket skulle kunna leda vidare till en ”metoo” 
certifiering för landets kommuner bl.a. Dnr: KS 2017/646. 

Det finns idag inga kommuner i Sverige som kampanjar i #metoo-rörelsen, inte 
heller Sveriges kommuner och landsting (SKL) gör detta. Däremot arbetar landets 
kommuner och SKL på olika sätt med att motverka arbetsmiljöproblem såsom 
sexuella trakasserier. Detta är också något Melleruds kommun behöver arbeta 
vidare med. Inte bara i frågan om sexuella trakasserier utan kring ämnet 
diskriminering och trakasserier som sådant.  

Sverige har en stark lagstiftning mot diskriminering och trakasserier, 
Diskrimineringslag (2008:567). I mars 2016 började dessutom Arbetsmiljöverkets 
föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) att gälla som ett 
komplement till föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1).  

Båda dessa föreskrifter tar upp arbetet med att förebygga och förhindra 
diskriminering och trakasserier. Det arbete Melleruds kommun i första hand 
behöver lägga vikt vid är att förtydliga våra interna planer, rutiner m.m. samt 
arbeta aktivt med information och upplysning i ämnet så att våra medarbetare kan 
garanteras en god arbetsmiljö och känner sig trygga med att kunna föra fram all 
typ av ev. diskriminering i vår verksamhet utan att känna att det kan ge negativa 
konsekvenser.  
 
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag. 
• Kommunstyrelseförvaltningens förslag till svar på medborgarförslag med bilagor.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-08-28, § 302. 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt 
följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslag från Anders Ljungqvist 
avseende att starta ”metoo”-kampanj. Detta till förmån för fortsatt arbete internt  
i kommunen med att förnya och förtydliga kommunens styrdokument i frågan i 
enlighet med tidigare fattat beslut om översyn och uppdatering av föreskrifter, 
planer, policys, riktlinjer och strategier inom personaladministrativa området. 
 
Beslutsgång 

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

Anders Ljungqvist 
HR-chefen 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 169 Dnr KS 2018/502.003 
 
Revidering av reglemente för kommunal uppvaktning i 
Melleruds kommun 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta justerat Reglemente för kommunal 
uppvaktning i Melleruds kommun enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Melleruds kommun har noterat i sina stadgar, rörande erhållande av minnesgåva 
för 25 års anställningstid, att minnesgåvans karaktär ska vara en valfri gåva från 
en i kommunen lokal verksamhetsidkare.  

Mot bakgrund av att det kan upplevas svårt att lokalt täcka in våra medarbetares 
skiftande önskningar om val av minnesgåva föreslås att jubilarerna i samband med 
den årliga uppvaktningen erhåller ett tackbrev innehållande ett värdedokument 
som ger besked på att jubilaren ges möjlighet att vid ett (1) tillfälle inom 12 
månader mot överlämnande av rekvisition kvittera ut valfri gåva motsvarande 5 
000 kronor inkl. moms. 

Beslutsunderlag 

• Nuvarande Reglemente för kommunal uppvaktning. 
• Arbetsutskottets beslut 2018-08-28, § 303. 
• Förslag till reviderat Reglemente för kommunal uppvaktning. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
• Arbetsutskottets beslut 2018-09-11, § 319. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt 
följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta justerat Reglemente för kommunal 
uppvaktning i Melleruds kommun enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 170 
   
Redovisning av delegeringsbeslut  
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har överlåtit viss beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande och 
tjänstemän enligt gällande delegeringsregler. Besluten ska anmälas till kommun-
styrelsen varje månad. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får 
ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot kan kommunstyrelsen 
återkalla delegering.  

Följande delegeringsbeslut redovisas vid dagens sammanträde: 
 
H - MEDBORGARKONTORET  
 
H 27 Parkeringstillstånd   

27.1 Parkeringstillstånd §§ 15-19/2018   
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 171  
   
Aktuella frågor 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Coopfastigheten 
Pål Magnussen (V) frågar om vad som händer med Coopfastigheten. 
Ordföranden har lyft frågan med ansvariga och inte fått något besked. 

• Kommunhusets lokaler 
Michael Melby (S) frågar om ledig affärslokal i kommunhuset. Kommunchefen 
informerar om pågående diskussioner med anledning av eventuell lokalisering av 
servicekontor till kommunen m.m. 

• Statsbidrag till eftersatta kommuner 
Kommunchefen informerar att Melleruds kommun utsetts till mottagare av 
statsbidrag till eftersatta kommuner. Statsbidraget ger 2,233 Mnkr per år för 
2018-2020. Arbetet pågår med att ta fram projekt inför ansökan. Ekonomichefen 
deltar vid Tillväxtverkets konferens 12 september. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 

 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 172 Dnr KS 2018/506.042 
 
Delårsbokslut 2018-07-31 för kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsens verksamheter 
 
Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delårsbokslut 2018-07-31  
för kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens verksamheter. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Delårsbokslutet för år 2018-07-31 för Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen  
(kommunstyrelseförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen) visar på ett 
positivt resultat med 2 584 tkr vilket är en positiv avvikelse jämfört med 
budgeterat resultat. 
 
Beslutsunderlag 

• Delårsbokslut 2018-07-31 för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.  
• Arbetsutskottet 2018-09-11, 313.  

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt 
följande: 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av delårsbokslut 2018-07-31  
för kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens verksamheter. 
 
Beslutsgång 

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

Kommunchefen 
Samhällsbyggnadschefen 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 173 Dnr KS 2018/297.042 
 
Prognos 2/2018 för kommunstyrelsens verksamheter 

 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av prognos 2/2018 för 
kommunstyrelsens verksamheter. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Andra prognosen för 2018 för Kommunfullmäktige och kommunstyrelsens 
verksamheter visar en negativ prognos på 900 tkr, varav affärsdrivande 
verksamheter visar en negativ prognos på 1 050 tkr och skattefinansierade  
visar en positiv prognos på 150 tkr. 
 
Beslutsunderlag 

• Prognos 2/2018 för kommunstyrelsen.  
• Arbetsutskottet 2018-09-11, 314.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt 
följande: 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av prognos 2/2018 för 
kommunstyrelsens verksamheter. 
 
Beslutsgång 

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

Kommunchefen 
Samhällsbyggnadschefen 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsen 2018-09-12 29
  
 
 
 
 
 

§ 174 Dnr KS 2018/160.042 
 
Uppföljning av intern kontrollplan för Kommunstyrelsen 2018 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner delredovisningen av arbetet enligt intern kontrollplan 
för kommunstyrelsen 2018. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt reglemente för intern kontroll (KF § 140, 2017-11-22) ska styrelsen under 
året följa upp förvaltningens arbete med den interna kontrollplanen enligt §§ 7  
och 9. 

Styrelsen har också det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god 
intern kontroll enligt § 2 i reglementet. I detta ligger bland annat att styrelsen ska 
utvärdera kommunens system för intern kontroll samt att informera sig om hur den 
interna kontrollen fungerar i de kommunala företagen och kommunalförbunden 
enligt 11 §. 

Enligt 10 § i reglementet ska nämnden tre gånger per år, i samband med att första 
prognos redovisas till fullmäktige, i samband med delårsbokslut och årsbokslut, 
upprättande rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom 
nämnden till styrelsen. 

Rapporteringen ska samtidigt ske till kommunens revisorer. 

Beslutsunderlag 

• Intern kontroll. Uppföljning 2 – september. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
• Intern kontroll. Uppföljning 2 – september. Kommunstyrelseförvaltningen 
• Arbetsutskottets beslut 2018-09-11, § 315. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Tommy W Johansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt 
följande: 

Kommunstyrelsen godkänner delredovisningen av arbetet enligt intern kontrollplan 
för kommunstyrelsen 2018. 
 
Beslutsgång 

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

Kommunchefen 
Samhällsbyggnadschefen 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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