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§ 377 Dnr KS 2021/594 
 
Svar på medborgarförslag om kommunalt bidrag till cykel till 
medborgare som önskar cykla i stället för att ta bilen  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslag om kommunalt bidrag till cykel till 
medborgare som önskar cykla i stället för att ta bilen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Elin Andersson Borssén föreslår i ett medborgarförslag inkommet 27 oktober 2021 att  
Melleruds kommun ska ge bidrag till medborgare som önskar cykla istället för att ta bilen. 

Melleruds kommun har i många år varit med i Vintercyklist genom Västtrafik där 
kommuninvånarna kan ansöka och få underhåll och vinterdäck på sin cykel. Det är även  
möjligt att få testa Västtrafiks vikcykel genom deras försorg. 
Det var tidigare möjligt att ansöka om bidrag för elcykel från staten. Bidraget tillhandahålls  
inte längre.  
Det är positivt att våra invånare vill bidra till minskning av koldioxidutsläppen och folkhälsan. 
Samtligt bör förslaget betraktas ligga utanför den kommunala kompetensen och av detta skäl 
avslås. 
 
Beslutsunderlag 

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

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslag 
om kommunalt bidrag till cykel till medborgare som önskar cykla i stället för att ta bilen. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 378 Dnr KS 2021/608 

Ansökan om evenemangsbidrag till Julmarknad/Klappjakt den 11 
december 2021 i Brunnsparken, Dals Rostock 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutsutskottet beslutar att 

1. bevilja Dals Rostocks Evenemangskommitté genom Kroppefjälls IF 6 000 kronor i 
investeringsbidrag – bygdepeng – för investering i ljusslinga.  

2. kostnaden finansieras genom 2021 års anslag för investeringsbidrag – bygdepeng.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Dals Rostocks Evenemangskommitté ansöker om pengar för inköp av ljusslinga till 
julmarknaden i Dals Rostock. Tidigare har kommittén lånat en ljusslinga men denna är inte 
längre tillgänglig varför de nu vill investera i en egen ljusslinga. 

Melleruds kommun har inget öronmärkt evenemangsbidrag för återkommande evenemang. 
Eftersom kommittén nu ansöker om medel för en investering i form av ljusslingor som ska 
användas upprepade tillfällen inom deras verksamhet skulle riktlinjerna för investeringsbidrag – 
bygdepeng – kunna vara tillämpliga med utgångspunkt i att det är etablerade föreningar som 
står bakom Dals Rostocks Evenemangskommitté (Kroppefjälls IF, Hembygdsföreningen, OK 
Kroppefjäll, Dals Rostocks vandrare). 
Investeringsbidraget får endast användas för materialkostnader, inte arbetskostnader. Dals 
Rostocks Evenemangskommitté ansöker om 6 000 kr från Melleruds kommun för investering i 
ljusslingan. 

När kommunen beviljar kommunalt investeringsbidrag - bygdepeng - är föreningen skyldig att 
lämna följande redovisning till kommunen: 

• Föreningen ska redovisa hur bidraget har använts och vilka effekter som har nåtts. 
Redovisningen ska vara undertecknad av föreningens ordförande och kassör. Redovisningen 
ska vara inlämnad till kommunen senast ett år efter att utbetalningen skett. 

• En redovisning av vad pengarna har gått till i form av fakturakopior/kvitton ska bifogas när 
slututbetalning görs. Av fakturan ska specifikation av materialkostnader framgå. Om inte 
detta efterföljs kommer föreningen/organisationen att bli återbetalningsskyldig hela 
beloppet. 

Om bidraget inte förbrukats eller om medel inte har använts till sitt ändamål eller om 
användningen inte följer reglerna för investeringsbidraget kommer kommunen att göra ett 
återkrav på bidraget (KS § 113, 2021-05-05). 

Genom detta beslut blir det Kroppefjälls IF som får pengarna och ansvarar för inköpet av 
ljusslingan och är redovisningsansvariga för hur bidraget använts till Melleruds kommun. 
 
Beslutsunderlag 

• Skrivelse från Dals Rostocks Evenemangskommitté 
• Kompletterande uppgifter, mail 2021-11-04 
• Riktlinjer för kommunalt investeringsbidrag - bygdepeng - för lokala föreningar, KS § 113, 

2021-05-05 
• Kroppefjälls IF:s årshandlingar 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.   
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Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutsutskottet beslutar att 
1. bevilja Dals Rostocks Evenemangskommitté genom Kroppefjälls IF 6 000 kronor i 

investeringsbidrag – bygdepeng – för investering i ljusslinga.  

2. kostnaden finansieras genom 2021 års anslag för investeringsbidrag – bygdepeng.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Kroppefjälls IF (Dals Rostocks Evenemangskommitté) 
Enhetschef Kommunikation och säkerhet 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-16 6 
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 379 Dnr KS 2021/585 
 
Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund (NÄRF) - delårsrapport 
januari-augusti 2021 med revisionsrapport  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds delårsrapport med 
bokslutsprognos för januari-augusti 2021. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har den 22 oktober 2021 överlämnat delårsrapport per 
20210831 med bokslutsprognos till medlemskommunerna. 

Förbundet redovisar under perioden ett resultat om +1,1 mkr, varav sotningsverksamhetens 
resultat uppgick till -0,4 mkr och räddningstjänstens resultat till +1,5 mkr. En av orsakerna till 
överskottet är lägre kostnader för pensionsutbetalningar och ersättning för sjuklönekostnader. 
Prognosen för helår visar på ett resultat om +1,9 mkr, varav sotningsverksamheten -0,5 mkr 
och räddningstjänsten +2,4 mkr, vilket främst förklaras av lägre pensionskostnader. 
Efter påpekande från revisionen ska sotningsverksamhetens årliga resultat från och med 2021 
föras till förbundets egna kapital. Tidigare år balanserades över- och underskott mellan åren så 
att ingen resultatpåverkan uppkom i verksamheten, vilket inte var förenligt med god 
redovisningssed. I not till det egna kapitalet kommer specificeras vad som avser 
sotningsverksamheten. 
Revisionen bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav 
och god redovisningssed i övrigt. Med utgångspunkt från uppgifterna i delårsrapporten är 
bedömningen att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2021 och att det prognostiserade 
resultatet är förenligt med de finansiella mål som fastställts i budgeten. Däremot kan inte 
revisionen uttala sig om de prognostiserade resultatet är förenligt med de verksamhetsmål som 
fastställts i budget för 2021. Direktionen har inte utvärderat samtliga mål på årsbasis. 
 
Beslutsunderlag  

• Delårsrapport jan-aug 2021. 
• PWC:s granskning av delårsrapport 2021,  
• Revisorernas bedömning av delårsrapport 2021 
• Norra Älvsborgs Räddningstjänsts förbundsdirektions beslut 2021-09-30, § 32 b. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner Norra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbunds delårsrapport med bokslutsprognos för januari-augusti 2021. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 380 Dnr KS 2021/603 

Riktlinjer för investeringar i Melleruds kommun, revidering 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att 

1. godkänna redovisningen. 

2. överlämna beslutsunderlaget till partigrupperna för diskussioner innan ärendet tas upp  
till ny behandling vid arbetsutskottets sammanträde den 14 december 2021. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade om riktlinjer för investeringar i Melleruds kommun, den  
28 februari 2020, §12. För att få en effektivare investeringsprocess och mer realistisk 
investeringsplan föreslås en revidering av riktlinjerna. 
Större förändringar är:  

• Som grund för investeringsprojekt över 3 mkr som föreslås finnas med i investeringsplanen 
ska finnas en kalkyl. 

• Femårsplaner kvarstår men de tre första åren är styrande för nämnderna. Eventuella nya 
behov bör i första hand ske genom omdisponeringar mellan projekt. År fyra och fem i 
investeringsplanen är en inriktning men projekt kan tillkomma. Även behov av investeringar 
över 25 mkr inom 10 år ska redovisas.  

• Startbesked tas bort men projekt av principiell betydelse eller av större vikt  ska beslutas i 
separata ärenden av kommunfullmäktige. 

• Två nya kriterier för prioritetsordning har lagts till: Kostnadsbesparande investeringar och 
Hållbarhets investeringar. 

 Nämnd får själv godkänna omdisponeringar av investeringar upp till 1 mkr och högst 1 % av 
nämndens investeringsbudget. Kommunstyrelsen kan godkänna omdisponeringar upp till 5 
mkr. 

 
Beslutsunderlag 

• Nuvarande riktlinjer för investeringar i Melleruds kommun 
• Förslag till reviderade riktlinjer för investeringar i Melleruds kommun. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att 

1. godkänna redovisningen. 

2. överlämna beslutsunderlaget till partigrupperna för diskussioner innan ärendet tas upp  
till ny behandling vid arbetsutskottets sammanträde den 14 december 2021. 
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Beslutsgång 

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

Partiernas gruppledare 
EKonomichefen 
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§ 381 Dnr KS 2021/588 
 
Förskoleplatser vid Åsebro skola, äskande om medel 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ett tilläggsanslag till kultur- och utbildningsnämnden 
avseende alternativ 1 - Hyra av externa lokaler av Svenska kyrkan vid Grinstad församlingshem 
- med 120 tkr för hyra, 200 tkr för utrustning av utelekplats, 400 tkr för extra personal-
kostnader och 120 tkr för mattransportkostnader för 2022.  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  
1. ge kommunchefen i uppdrag att, tillsammans med kultur- och utbildningschefen och 

samhällsbyggnadschefen, ta fram ett förslag till en långsiktig lösning för 
förskoleverksamheten i Åsebro med hänsynt till situationen  kommunen i övrigt.  

2. en delredovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 11 januari 
2022. 

Sammanfattning 

Efter en längre tid av befolkningsminskning i kommunen stängdes förskolan ”Skogsbrynet” i 
Åsebro. Förskoleverksamheten flyttade in i Åsebro skolas lokaler. Under de senaste åren har en 
ökad efterfrågan av barnomsorg har skett i Åsebro på grund av en ökad inflyttning. Hittills har 
fler förskoleplatser möjliggjorts genom ombyggnationer i Åsebro skola med resultatet att två 
ytterligare småbarnsavdelningar har kunnat starta.  

Från och med januari 2022 konstateras ett ökat barnomsorgsbehov motsvarande 13 platser. I 
januari 2022 är behovet 7 platser, under februari ytterligare två platser och under våren 4 
platser. 

Bedömningen är att det inte är möjligt att organisera mer förskoleverksamhet i nuvarande 
lokaler, varken i förskole- eller skoldelen. Prognosen från SCB visar att antalet skolelever 
kommer att vara konstant inom de närmaste åren samt nuvarande klasstorlekar tillåter ett ökat 
antal elever i befintliga klassrum.  

SCB prognostiserar att antalet barn som föds i Åsebroskolas upptagningsområde kommer att 
ligga på cirka 11 barn per år. Vid en planering i linje med SCB:s prognos ryms behovet av 
förskoleplatser i nuvarande förskolelokaler. Det nu uppkomna behovet av fler förskoleplatser till 
följd av ökad inflyttning bedöms av förvaltningen utifrån SCB:s prognos som tillfällig.   
Kultur- och utbildningschefen fick på kommunstyrelsens arbetsutskott den 2 november 2021 
två uppdrag:  

1. undersöka möjligheten till köp av barnomsorgsplatser i Frändefors, Brålanda och Skerruds 
skola. Efter dialog med skolförvaltningen i Vänersborg var detta ingen möjlig lösning. 

2. undersöka möjligheten till kortare hyresperiod än tre år i Grinstads församlingshem. Det 
visade sig var fullt möjligt med en kortare hyresperiod än tre år. 

3. Samhällsbyggnadsförvaltningen har efter kommunstyrelsen arbetsutskotts möte den  
2 november 2021 tittat på ytterligare lösningar och kommit fram till följande alternativ: 
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Alt. 1  Hyra externa lokaler av Svenska kyrkan vid Grinstad församlingshem. 

Hyreskostnad lokaler:           10 000 kronor/månad (inkl. värme/vatten/el/fastighetsskötsel)  
Baserat på en hyrestid om:   12 månader med möjlighet till förlängning 

Tillkommande engångskostnader 

Staket: 50 000 kronor 
Lekutrustning ca: 150 000 kronor 

Totalt engångskostnader:   200 000 kronor 
Inflyttning: Januari 2022 

Ökad personalkostnad 0,75 tjänst då samordningseffekter kring öppning och stängning och 
sjukfrånvaro ej är möjligt.       400 000 kronor/år 
Både staket och lekutrustning kan flyttas och återanvändas när verksamhet upphör. 

Kostnad för transport av mat tillkommer.  120 000 konor/år 

Alt. 2  Hyra modul av typ Indus M27 eller likvärdig, 125 m2 

Hyreskostnad lokaler:           25 000 kronor/månad (exkl. värme/vatten/el/fastighetsskötsel) 
Baserat på en hyrestid om:   12 månader med möjlighet till förlängning 

Tillkommande engångskostnader 

Etablering lokaler:                  90 000 kronor 
Demontering lokaler:              60 000 kronor 

Mark & VA                           200 000 kronor 
Övrigt                                 100 000 kronor 

Återställning mark                  50 000 kronor 

Totalt engångskostnader:       500 000 kronor 
Inflyttning: Mars 2022 

Denna typ får endast tillfälligt bygglov i två år på grund av att de inte uppfyller gällande 
energikrav enligt Boverket. Därför är det viktigt att det inte finns ett fortsatt behov av denna 
lokal efter detta gått ut. 

Kultur- utbildningschefen förordar alternativ 2 eftersom detta är mest kostnadseffektivt och ge 
bäst förutsättningar för en god kvalité. 

Alt. 3   Hyra modul av typ Indus F27 eller likvärdig, 164 m2. 
Hyreskostnad lokaler:          20 000 kronor/månad (exkl. värme/vatten/el/fastighetsskötsel) 

Baserat på en hyrestid om:   36-60 månader 
Tillkommande engångskostnader 

Etablering lokaler:                250 000 kronor 
Demontering lokaler:            125 000 kronor 
Mark & VA                           350 000 kronor 

Övrigt                                 100 000 kronor 
Återställning mark                 50 000 kronor 
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Totalt engångskostnader:       875 000 kronor 

Inflyttning: Mars 2022 

Alt. 4 Permanent utbyggnad med en förskoleavdelning 200 m2 

Hyreskostnad lokaler:       ca. 17 000 kronor/månad (exkl. värme/vatten/el/fastighetsskötsel) 

Investeringskostnad:       6000 tkr (200m2 x 30 tkr/m2) 
Projektering våren 2022 

Byggnation hösten 2022-våren 2023 
Inflyttning sommaren 2023 

Beslutsunderlag 

• SCB befolkningsprognos 
• Förvaltningens uppföljning av nyttjandet av förskoleplatser 2019 och 2021. 
• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2021-10-20, § 92. 
• Arbetsutskottets beslut 2021-11-02, § 360. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ett tilläggsanslag 
till kultur- och utbildningsnämnden avseende alternativ 1 - Hyra av externa lokaler av Svenska 
kyrkan vid Grinstad församlingshem - med 120 tkr för hyra, 200 tkr för utrustning av 
utelekplats, 400 tkr för extra personal-kostnader och 120 tkr för mattransportkostnader för 
2022.  

Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge kommunchefen i uppdrag att, tillsammans med kultur- och utbildningschefen och 
samhällsbyggnadschefen, ta fram ett förslag till en långsiktig lösning för 
förskoleverksamheten i Åsebro med hänsynt till situationen  kommunen i övrigt.  

2. en delredovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 11 januari 
2022. 

 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunchefen 
Kultur- och utbildningschefen 
Samhällsbyggnadschefen  
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§ 382 Dnr KS 2021/473 
 
Riktlinjer för arbetet med intern kontroll i Melleruds kommun 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att 

1. godkänna redovisningen. 

2. överlämna beslutsunderlaget till partigrupperna för diskussioner innan ärendet tas upp  
till ny behandling vid arbetsutskottets sammanträde den 14 december 2021. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen 6 kap 1 § ska styrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens 
eller regionens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella 
gemensamma nämnders verksamhet. Enligt kommunallagen 6 kap 6 § ska nämnden se till att 
den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt.   

Kommunfullmäktige har antagit reglemente för internkontroll, som reviderats 2021-03-21, § 12. 
I reglementet anges syfte, organisation och ansvar, samt styrning och uppföljning av intern 
kontroll på en övergripande nivå. Kommunfullmäktige fastställde 2017-11-22¸§ 140 en strategi 
för praktiskt arbete med intern kontroll i Melleruds kommun. I samband med beslutet om 
revidering av intern kontrollreglementet nämndes i tjänsteskrivelsen att översyn även skulle 
göras av strategin i samråd med nämndernas intern kontroll ambassadörer.  

Strategin innehåller anvisningar för implementering av intern kontrollarbetet samt detaljerade 
rutiner för tillvägagångssättet för arbetet med intern kontroll. Intern kontrollprocessen är 
numera en inarbetad process för kommunens nämnder varvid styrdokumentet inte behöver 
innefatta implementeringsarbetet. Styrdokumentet har reviderats genom att riktlinjernas 
anvisningar följer reglementets paragrafer, vilket medför en ökad tydlighet. I nuvarande strategi 
är riskvärdet för att ta upp som kontrollmoment lågt vilket medför många risker i intern 
kontrollplanen. Fokus ska vara på de stora riskerna. Intern kontrollplanerna är i många fall 
omfattande och kan innebära bristande kvalité på kontrollerna.  
Större förändringar: 

• Text som avser arbetet med implementering har tagits bort. 

• Riktlinjerna är ett förtydligande av reglementets paragrafer. 

• Förtydligande av reglementets § 3 - § 6, ansvarsfrågan. 

• Rekommendationen om när risken ska lyftas in i intern kontrollplanen har ändrats, till ett 
högre värde. Detta för att fokusera på de väsentliga riskerna. 

• Riskanalysen ska inte omfatta de processer där det redan finns en speciallagstiftning som 
kräver systematisk uppföljning av vissa verksamheter/områden. Riskbedömning sker i dessa 
processer. 

• Text som återkom flera gånger har tagits bort. 
 

Beslutsunderlag 

• Strategi för praktiskt arbete med intern kontroll i Melleruds Kommun, 2017-11-07, § 140 
• Riktlinjer för arbetet med intern kontroll i Melleruds kommun 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
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Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att 
1. godkänna redovisningen. 

2. överlämna beslutsunderlaget till partigrupperna för diskussioner innan ärendet tas upp  
till ny behandling vid arbetsutskottets sammanträde den 14 december 2021. 

 
Beslutsgång 

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

Partiernas gruppledare 
Ekonomichefen  
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§ 383 Dnr KS 2018/494 
 
Projekt Etablering kretsloppspark Hunnebyn, startbesked  
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att  

1. återremittera ärendet för framtagande av utförligare beslutsunderlag. 

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 14 december 2021. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda och utföra inrättandet av en ny 
kretsloppspark. Under 2021 har interna utredningar gjorts samt att studiebesök har utförts på 
andra anläggningar. En tänkt utformning på Hunnebyn finns framtagen och nästa steg är att gå 
in i en mer detaljerad projektering. 

En kretsloppspark ska kunna möjliggöra en cirkulär ekonomi som eftersträvas mer och mer. I 
stället för att slänga saker så ska vi möjliggöra för kunden att ge dessa till återbruk. Målet är att 
minska avfallet i Melleruds kommun. 
Den större ombyggnaden av ramp/byggnader kommer ske med avsatta medel 2023. I denna 
del av projektet ska bygghandlingar tas fram och utredning/införande av nytt bomsystem ska 
ske. 
Finansiering av kapital- och driftskostnader sker inom RH-taxan. 

Projektet beräknas pågå från 1 december 2021 till 31 december 2023. 
 
Beslutsunderlag 

• Projektbeskrivning med kostnadskalkyl 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att  
1. återremittera ärendet för framtagande av utförligare beslutsunderlag. 

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 14 december 2021. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschef Renhållning 
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§ 384 Dnr KS 2021/598 
 
Projekt Nya flak återvinningscentral, startbesked 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta projektet  
Nya flak, Återvinningscentralen och lämna en slutredovisning av projektet i bokslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Idag transporteras det avfall som lämnas på Hunnebyn för återvinning i flak som hyrs från 
entreprenör eller från egna, för att på sikt minimera kostnaderna för leasing samt att det också 
är en ”tuff” miljö för flaken som används på Hunnebyn, behöver det bytas ut flak som är 
uttjänta. 

Finansiering av kapital- och driftskostnader sker inom RH-taxan. 
Projektet beräknas pågå från 1 till 31 december 2021. 

Beslutsunderlag 

• Projektbeskrivning med kostnadskalkyl 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen 
i uppdrag att starta projektet Nya flak, Återvinningscentralen och lämna en slutredovisning av 
projektet i bokslutet. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschef Renhållning 
Ekonom samhällsbyggnadschef 
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§ 385 Dnr KS 2019/345 
 
Svar på medborgarförslag om utegym i Sunnanå  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att kommunen 
anser att behovet är tillgodosett genom det befintliga utegymmet i Mellerud samt att det i 
närheten av Sunnanå finns ett flertal vandringsleder för motionsutövande. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Lars-Göran Johansson, Mellerud, föreslår, den 18 juni 2019, i ett medborgarförslag att 
kommunen uppför ett litet utegym i Sunnanå på mark intill grillstugan/lekplatsen framför 
stora restaurangen. Där finns det även parkeringsmöjligheter för de Mellerudsbor som vill 
köra dit för att göra ett fyspass i den vackra miljön. Han ger även bildexempel på olika 
typer av gymredskap. 
Melleruds kommun har inte fått in några fler önskemål angående ett utegym i Sunnanå. Det 
finns ett befintligt utegym vid Rådahallen, som ligger beläget precis intill en offentlig lekplats. 
Det har under senare tid noterats att detta utegym inte används särskilt ofta. Från Sunnanå 
finns det en cykelbana som kan användas för att nå utegymmet vid Rådahallen. Runt om 
Sunnanå finns det även ett flertal vandringsleder för motionsutövande. 
Det pågår utredningar kring byggandet av en aktivitetspark i centrala Mellerud, där det 
eventuellt kan bli aktuellt att inkludera utegymmet i Mellerud. 
En nyanläggning av ett utegym i Sunnanå skulle medföra stora kostnader bestående av dels 
inköp av utrustning, men även för markarbeten och montering. Efter montering bör en 
installationsbesiktning utföras som sedan följs av regelbundna kontroller och besiktningar.  
Det finns därför inga möjligheter att kostnaderna kan tas ur budgeten för driften. 
 
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget 
med hänvisning till att kommunen anser att behovet är tillgodosett genom det befintliga 
utegymmet i Mellerud samt att det i närheten av Sunnanå finns ett flertal vandringsleder för 
motionsutövande. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 386 Dnr KS 2019/345 

Projekt Inköp av portabla elverk, startbesked 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta projektet  
Projekt Inköp av portabla elverk och lämna en slutredovisning av projektet i bokslutet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
För att stärka kommunens beredskap så behöver samhällsbyggnadsförvaltningen köpa in  
1-2 portabla elverk som är anpassade till kommunens fastigheter för att kunna elförsörja 
samhällsviktiga funktioner vid en krissituation. Dessa är sedan tidigare anpassade med uttag  
för inkoppling av reservkraft. 
Finansiering sker genom driftbudget 2022. 

Upphandling sker inom ramen för LOU. 
 
Beslutsunderlag 

• Investeringskalkyl 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen 
i uppdrag att starta projektet Projekt Inköp av portabla elverk och lämna en slutredovisning av 
projektet i bokslutet. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschef Fjärrvärme/fastighet 
Ekonom samhällsbyggnadschef 
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§ 387 Dnr KS 2019/345 

Projekt Om-/Nybyggnad kommunförråd – projektering, startbesked 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att ta upp ärendet till ny behandling efter genomfört studiebesök  
vid kommunförrådet.  

Sammanfattning av ärendet 

Lokalerna på kommunförrådet är inte anpassade efter dagens behov. Där finns bl.a. lokaler för 
administration som saknar både vatten och avlopp. Dessa ligger ej i anslutning till byggnaden 
där omklädningsrum och lunchrum finns. 

Utredningen ska bl.a. titta på möjligheten att tillskapa gemensamma personalutrymmen för 
personal från VA, Gata-Park och Fjärrvärme/Fastighet. Det behövs även utökat antal 
arbetsplatser för personal som projektleder investeringsprojekt inom VA och Gata. 
Utredningen ska utmynna i ett förslag till lösning av lokalfrågan genom att förbättra och  
bygga ut befintliga lokaler samt samlokalisera delar inom samhällsbyggnadsförvaltningen.. 
Tidigare beräknade investeringsmedel finns avsatta för utförande under 2022. 

Beslutsunderlag 

• Investeringskalkyl 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att ta upp ärendet till ny 
behandling efter genomfört studiebesök vid kommunförrådet.  
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschef Fjärrvärme/fastighet 
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§ 388 Dnr KS 2021/144 
 
Svar på medborgarförslag om att skyltar med förkörsrätt sätts upp  
vid refugerna längs Viaduktgatan i Mellerud  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att frågan 
om skyltning lämnats vidare till Trafikverket då Viaduktgatan är en statlig väg.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Christian Karlsson, föreslår i ett medborgarförslag den 8 mars 2021 att kommunen sätter upp 
skyltar med förkörsrätt vid refugerna längs viaduktgatan då ingen vet vem som skall köra. 

Viaduktgatan är en statlig väg, vilket betyder att Melleruds kommun inte ansvarar över vägen 
utan att Trafikverket gör det. Samhällsbyggnadsförvaltningen har skickat frågan vidare till 
Trafikverket.   
 
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget 
besvarat med hänvisning till att frågan om skyltning lämnats vidare till Trafikverket då Viaduktgatan är 
en statlig väg.  
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 389 Dnr KS 2021/612 
 
Projekt Inmätningsutrustning, startbesked 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta projektet  
Inmätningsutrustning och lämna en slutredovisning av projektet i bokslutet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Inmätningsutrustning som finns i kommunen idag är inaktuell och kommer sluta att fungera 
nästa år. För att mäta in och koordinatsätta objekt vid till exempel projekteringen av ett bygge, 
ledningsarbete eller när en väg ska anläggas behöver kommunen köpa in inmätningsutrusning. 
Med ny inmätningsutrustning kommer kommunen själva kunna göra många utsättningar och 
inmätningar utan att behöva anlita extern firma för att komma vidare i våra jobb. 

Finansiering av kapital och driftskostnader sker i befintlig budget. 
Projektet beräknas pågå från 17 november 2021 till 31 december 2021. 
 
Beslutsunderlag 

• Projektbeskrivning med kostnadskalkyl 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen 
i uppdrag att starta projektet Inmätningsutrustning och lämna en slutredovisning av projektet i 
bokslutet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschef Gata/park 
Ekonom samhällsbyggnadschef 
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§ 390    
 
Samhällsbyggnadsfrågor  
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadschefen redogör för aktuella samhällsbyggnadsfrågor: 

• Trafiksäkerhetsåtgärder vid köpcentret i Mellerud. 

• Sunnanå hamn – dialog med Orvelins. 

• Kvarteret Ugglan – aktuellt om Hovdalas exploatering m.m. 

• Sapphultsområdet – kontakter med intressanter. 

• Sunnanå VA-reningsverk - läkemedelsrening. 
 
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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§ 391 
   
Aktuella frågor 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Småkoms höstmöte 17-19 november 2021 i Järfälla. 

• Besök från Spendrups 22 november 2021 ang varumärke. 

• Dalslands miljö- och energiförbunds sammanträde den 25 november 2021. 

• Avtackning av landshödingen den 30 november 2021. 
 
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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§ 392    
 
Rapporter 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m: 

• Svinesundskommitténs styrelsemöte den 11-12 november 2021. 

• Möte om planer på vindkraftspark i Tronserud i Bengtsfors och Melleruds kommuner  
den 8 november 2021. 

 
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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§ 393 Dnr KS 2021/616 

Svar på remiss avseende vattenmyndigheternas förslag till 
åtgärdsprogram för regeringens prövning 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att, på uppdrag av kommunstyrelsen i Melleruds kommun, avge 
yttrande över remiss angående vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram för 
regeringens prövning enligt föreliggande förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Havs- och vattenmyndigheten samt ett antal kommuner har begärt regeringens prövning av 
förslag till åtgärdsprogram i Västerhavets vattendistrikt 2021–2027. Vattenmyndigheten har 
efter samrådets slut beaktat inkomna samrådssynpunkter och reviderat förslaget till 
åtgärdsprogram med avseende på inkomna samrådssynpunkter.  

Regeringskansliet/Miljödepartementet har den 28 oktober 2021 överlämnat reviderat förslag  
för yttrande.  

Remissvar ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 23 november 2021.  

Beslutsunderlag 
• Remiss avseende vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram för regeringens 

prövning.  
• Förslag till yttrande. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att, på uppdrag av 
kommunstyrelsen i Melleruds kommun, avge yttrande över remiss angående 
vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram för regeringens prövning enligt föreliggande 
förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Regeringskansliet/Miljödepartementet 
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