
MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21 
 Sammanträdesdatum sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-03 1(26)  
 

 Utdragsbestyrkande 
 

Tid och plats Tisdagen den 3 november 2020, klockan 08.30 – 12.15, 13.15 – 16.00 
i Dalslandsrummet 

Beslutande  
Ledamöter Morgan E Andersson (C) 

Eva Pärsson (M) 
Daniel Jensen  (KD § 350-359, 362-368 
Michael Melby  (S) via Teams 
Ulf Rexefjord (SD) 

Övriga närvarande 
Tjänstepersoner Karl Olof Petersson, kommunchef    

Ingrid Engqvist, chefssekreterare 
Gunnar Erlandsson, t.f. socialchef § 349 
Claes Sundén, förvaltningsekonom § 349 
Glenn Nordling, folkhälsostrateg § 350 
Philippa Bellamy, kommunikatör § 351 
Elisabeth Carlstein, ekonomichef § 352-354 
Peter Mossberg, enhetschef Fjärrvärme/fastighet § 355 
Magnus Olsson, samhällsbyggnadschef § 355-360 
Jan-Erik Stolth, drifttekniker § 355  
Kristian Stam, drifttekniker § 355 
Suzanne Håkansson, enhetschef Renhållning § 356 
Patrik Storm, enhetschef Gata/park § 357-358, del av 359 
Ulf Wolgast, säkerhetssamordnare del av § 359 
 

Utses att justera  
Justerare Eva Pärsson (M) 
Ersättare Ulf Rexefjord (SD) 
 
Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 3 november 2020, klockan 16.00 

§ 349-350 och 360-361 justeras omedelbart vid sammanträdet. 
Övriga paragrafer justeras den 4 november 2020, klockan 08.00  

 
Justerade paragrafer  § 349 - 368 
 
Underskrifter Sekreterare ..............................................................................................  
  Ingrid Engqvist 
 Ordförande .............................................................................................................................................. 
  Morgan E Andersson  

 Justerande .............................................................................................................................................. 
 Eva Pärsson 

 
 ANSLAG/BEVIS   

Protokollet är justerat.  Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
Sammanträdesdatum 2020-11-03 

 
Datum då anslaget sätts upp 2020-11-03 § 349-350, 360-361 
 2020-11-04 § 351-359, 362-368  

 
Datum då anslaget tas ned 2020-11-25 § 349-350, 360-361 
 2020-11-26 § 351-359, 362-368 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 
Underskrift ........................................................................................................ 
 Ingrid Engqvist 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Innehållsförteckning 
 

§ 349  Taxor och avgifter 2021 för socialnämndens verksamhet 3 

§ 350  Gåva till Ungdomshuset Stinsen till minne av Maud Pousar Lindberg  4 

§ 351  Kommunikationspolicy för Melleruds kommun  5 
§ 352  Fyrbodals kommunalförbunds delårsrapport 2020-06-30  6 

§ 353  Delårsbokslut 2020-08-31 för Dalslands miljö- och energiförbund med 
revisionsrapport 

7 

§ 354  Revisionsrapporten Granskning av delårsrapport per 2020-08-31  8 

§ 355  Fjärrvärme Klacken i Mellerud, fördelning av investering 9 
§ 356  Projekt Utredning av kretsloppspark, startbesked 10 

§ 357  Projekt Tillgänglighetsanpassningar Gata/park 2020, startbesked 11 
§ 358  Projekt Elljusspår belysning, startbesked  12 

§ 359  Samhällsbyggnadsfrågor  13 
§ 360  Klimat 2030 - Kommunernas klimatlöften 14 

§ 361  Utvecklad samverkan mellan medlemskommunerna i Dalslands miljö- och 
energiförbund 

16 

§ 362  Aktuella frågor 18 

§ 363  Rapporter 19 
§ 364  Ledamotsinitiativ angående bemanningsenheten i Melleruds kommun 21 

§ 365  Ledamotsinitiativ angående heltidsresan i Melleruds kommun 22 

§ 366  Ledamotsinitiativ angående tillägg till budget 2021 och plan 2022-2023 23 
§ 367  Förvärv av fastighet 25 

§ 368  Näringslivsstrategi/Turism 26 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 349 Dnr KS 2020/588  
 
Taxor och avgifter 2021 för socialnämndens verksamhet 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde  
för 2021 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Förslag till taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde att gälla från och  
med 2021-01-01 föreligger. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag taxor och avgifter 2021. 
• Socialnämndens beslut 2020-10-21, § 137. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom 
socialnämndens verksamhetsområde för 2021 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Omedelbar justering 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Morgan E Andersson Eva Pärsson 
 

  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-03 4 
 
  
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 350 Dnr KS 2020/565 
 
Gåva till Ungdomshuset Stinsen till minne av Maud Pousar Lindberg  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 
1. ta emot gåvan i form av pengar (6 650 kronor) till Ungdomshuset Stinsen. 

2. ge folkhälsostrategen i uppdrag att förvalta pengarna och säkerställa att de används enligt 
gåvogivarens önskemål. 

Sammanfattning av ärendet 
Melleruds kommun har den 9 september 2020 mottagit en skrivelse angående överlämnande av 
en gåva i form av pengar (6 650 kronor) till Ungdomshuset Stinsen till minne av Maud Pousar 
Lindberg från Mellerud. 
Enligt önskemål ska medlen användas till att utveckla befintlig musikstudio. 

Beslutsunderlag 
• Skrivelse från Kerstin Pousar Lindberg. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att 
1. ta emot gåvan i form av pengar (6 650 kronor) till Ungdomshuset Stinsen. 

2. ge folkhälsostrategen i uppdrag att förvalta pengarna och säkerställa att de används enligt 
gåvogivarens önskemål. 

 
Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Morgan E Andersson Eva Pärsson 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 351 Dnr KS 2020/628 
 
Kommunikationspolicy för Melleruds kommun  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att  

1. upphäva Informations- och kommunikationspolicy (KF 2001 § 64). 

2. fastställa förslag till kommunikationspolicy för Melleruds kommun. 

Sammanfattning av ärendet 

Melleruds kommun har en informations- och kommunikationspolicy som beslutades av 
kommunfullmäktige den 26 september 2011, § 64. Denna behöver moderniseras och förtydligas 
då kommunikationsområdet har utvecklats mycket sen 2001. 
Policyn är en viktig del i att införa ett enhetligt och effektivt arbetssätt för kommunikations-
området som leder till att de som bor, verkar och vistas i Melleruds kommun är välinformerade 
och kan vara delaktiga i att utforma samhället. Policyn ska ge samsyn kring vad som menas 
med god kommunikation och ska användas som vägledning för samtliga verksamheter vid 
kommunikation i det dagliga arbetet. Policyn kompletteras därefter med riktlinjer och lämpliga 
underlag som ger stöd i det praktiska kommunikationsarbetet. 

Beslutsunderlag 

• Informations- och kommunikationspolicy (KF 2001 § 64) 
• Förslag till ny kommunikationspolicy. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att  
1. upphäva Informations- och kommunikationspolicy (KF 2001 § 64). 

2. fastställa förslag till kommunikationspolicy för Melleruds kommun. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 352 Dnr KS 2020/637 
 
Fyrbodals kommunalförbunds delårsrapport 2020-06-30  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Fyrbodals kommunalförbund har översänt delårsrapport för perioden 2020-01-01—2020-06-30. 
Förbundet redovisar för första halvåret ett underskott på -446 tkr, vilket är en avvikelse mot 
budget. Budgetavvikelsen beror på uppsägningskostnader och minskade intäkter inom 
verksamheten Kurser och Konferenser, som har avvecklats. 

Prognosen för helåret visar på ett överskott om + 58 tkr, vilket är +112 lägre än budget. 

Beslutsunderlag 

• Fyrbodals kommunalförbund, delårsrapport 2020-06-30 
• Fyrbodals kommunalförbunds direktionsbeslut 2020-09-24, § 71.  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
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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§ 353 Dnr KS 2020/636 
 
Delårsbokslut 2020-08-31 för Dalslands miljö- och energiförbund  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Dalslands Miljö- och energiförbund har översänt delårsbokslut för perioden 2020-01-01-- 
2020-08-31. 

Förbundet redovisar ett positivt resultat för perioden på 1,0 mkr, vilket är 1,2 mkr bättre än 
budget. Den stora budgetavvikelsen beror till stor del på effekter och åtgärder för Covid-19  
som tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter, ersättning från staten för tillsyn på serveringsställen 
samt lägre personalkostnader bland annat för sjukfrånvaro, VAB-frånvaro och tjänstledigheter. 

För helåret prognostiseras ett överskott på 1,2 mkr. 

Beslutsunderlag 
• Dalslands miljö- och energiförbund delårsbokslut 2020-08-31 
• Dalslands miljö- och energiförbund beslut 2020-10-08, § 25.  
• 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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§ 354 Dnr KS 2020/635 
 
Revisionsrapporten Granskning av delårsrapport per 2020-08-31  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens förtroendevalda revisorer anlitar PwC som sakkunnigt biträde med granskning av 
kommunens delårsbokslut. 

Kommunens revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per 2019-08-31 
är förenligt med de målfullmäktige beslutat om. Bedömningen avser mål och riktlinjer som är 
 av betydelse för en god ekonomisk hushållning, såväl finansiella som för verksamheten.  
Revisorernas bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad  
på över gripande analys och inte på detaljer i redovisningen.  

Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet. 
Revisorerna bedömning är att: 

• Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt.  

• Resultateten i delårsrapporten är förenligt med de finansiella mål fullmäktige beslutat om  
för 2020. 

• Verksamhetens utfall delvis är förenligt med kommunfullmäktiges mål för verksamheten  
Bakgrunden till ovanstående bedömning grundas på att majoriteten av målen inte är uppfyllda 
eller endast delvis uppfyllda. Covid-19 har påverkat nämndernas arbete och planer kraftigt. 
Detta har medfört att aktiviteter för att nå målen inte kunnat genomföras så som planerat.  

Beslutsunderlag 
• Rapporten granskning av delårsrapport 2020-08-31 med revisorernas utlåtande.  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

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

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 355 Dnr KS 2020/529 
 
Fjärrvärme Klacken i Mellerud, fördelning av investering 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att fördela investeringen i investeringsbudgeten  
för åren 2021-2024 med skedesindelning och alternativredovisning av dimensionering. 

2. en delredovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde 15 december 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Fjärrvärmeanläggningen på Klacken som försörjer Mellerud saknar reservkapacitet för att täcka 
behovet vid störning i någon av Klackens fastbränslepannor. Dagens oljepanna är för liten för 
att täcka behovet vid störning och måste bytas. 

Nya tuffare emissionskrav har beslutats på nationell och EU‐nivå vilket innebär att utbyte av 
våra två flispannor och nedstängning av flispannan på Rådaskolan är ett måste. 
Förstudien presenterades vid arbetsutskottets sammanträden den 8 september 2020, § 273. 

Beslutsunderlag 
• ”Förstudie, Melleruds fjärrvärme Utökad produktionskapacitet vid Klackens panncentral 

2020-08-19” Framtagen i samarbete med Erik Österlin Energikonsult AB. 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att fördela investeringen i investeringsbudgeten  
för åren 2021-2024 med skedesindelning och alternativredovisning av dimensionering. 

2. en delredovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde 15 december 2020. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschef Fjärrvärme/fastighet 
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§ 356 Dnr KS 2018/494 

Projekt Utredning av kretsloppspark, startbesked 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta projekt Utredning 
av kretsloppspark och lämna en slutredovisning i november 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda möjligheterna till inrättandet av en 
ny kretsloppspark. 

Möjligheterna, placering och kostnad, förnya befintlig återvinningscentral är några av de 
punkter som utredningen av en ny kretsloppspark ska kunna ge ett svar på. 

En kretsloppspark ska kunna möjliggöra en cirkulär ekonomi som eftersträvas mer och mer.  
Där man istället för att slänga saker som kan återanvändas, ger dem till återbruk. Och när 
sakerna är förbrukade återvinns de via det insamlingssystem som finns. Målet är att minska 
avfallet i Melleruds kommun. 
Finansieras genom renhållningstaxan. 

Projektet beräknas pågå från 1 november 2020 och ska slutredovisas i november 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 projekt Utredning av kretsloppspark och lämna en slutredovisning i 
november 2021. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 
Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschef Renhållning 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 357 Dnr KS 2020/639 
 
Projekt Tillgänglighetsanpassningar Gata/park 2020, startbesked 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta projekt 
Tillgänglighetsanpassningar Gata/Park 2020 och lämna en slutredovisning när projektet är 
slutfört. 

Sammanfattning av ärendet 
Projektet genomförs för att öka tillgängligheten för funktionshindrade personer inom 
kommunens offentliga rum. Exempel på detta kan vara, nya/förbättrade handikapparkeringar, 
anpassning av gatumiljöer så som borttagning av kantstenar och andra typer av hinder m.m.  
Huvudsyftet är att öka tillgängligheten för funktionshindrade personer inom kommunens 
offentliga rum. Vi har en dialog med KHR som kommer med förslag till lämpliga anpassningar. 

Finansiering av kapital- och driftskostnader sker i befintlig budget. 

Projektet beräknas pågå från 1 oktober 2020 till 31 december 2020. 

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 projekt Tillgänglighetsanpassningar Gata/Park 2020 och lämna en 
slutredovisning när projektet är slutfört. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschef Gata/park 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 358 Dnr KS 2020/638  
 
Projekt Elljusspår belysning, startbesked  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta projekt Elljusspår 
belysning och lämna en slutredovisning när projektet är slutfört. 

Sammanfattning av ärendet 

Melleruds Kommun har elljusspår med dålig belysning och vi vill göra elljusspåret tryggare och 
mer energieffektivt.   

Vi kommer att byta stolpar och armaturer där det behövs.  
Genom denna upprustning får vi bättre ljus och tryggare spår så att fler vågar använda dessa 
under den mörka perioden. 
Finansiering av kapital- och driftskostnader sker i befintlig budget. 

Projektet beräknas pågå från 1 oktober 2020 till 30 april 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 projekt Elljusspår belysning och lämna en slutredovisning när projektet är 
slutfört. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschef Gata/park 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 

  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-03 13 
 
  
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 359   
 
Samhällsbyggnadsfrågor  
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadschefen redogör för aktuella samhällsbyggnads- och planfrågor. 

• Kartläggning av asfalt  
Enhetschefen Gata/park redovisar kartläggning av standarden för kommunens   
asfalterade gator, GC-vägar och trottoarer samt framtida behov av åtgärder. 

• Trottoarförslag utanför kommunhuset 
Samhällsbyggnadschefen presenterar förslag till ombyggnad av trottoaren.  

• Status gällande utbyte av leasingbilar 
Samhällsbyggnadschefen informerar om status m.m. inför upphandling av kommunens 
leasingbilar. Säkerhetssamordnaren informerar om vad som gäller för fordon/tankställen 
m.m. ur ett beredskapsperspektiv. Åtta bilar kommer att avropas i enligt med det åtagande 
kommunen tidigare gjort. Samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att återkomma med ett 
beslutsunderlag i februari 2021 utifrån den framtidsanalys som redovisats. 

 
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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§ 360 Dnr KS 2020/424 
 
Klimat 2030 - Kommunernas klimatlöften  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att  

1. anta klimatlöften enligt bilaga.  

2. antagna klimatlöften ska ingå som underlag i samband med nämndernas målarbete under 
2021.  

 
Reservationer  

Ulf Rexefjord (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Melleruds kommun har den 12 juni 2020 inbjudits av Klimat 2030 att delta i ”Kommunernas 
klimatlöften”.  

Klimat 2030 är en satsning som drivs av Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen. 
Kommunernas klimatlöften består av 20 olika åtgärder som är väl beprövade och som kan ge 
stor utsläppsminskning.  

Kommunen väljer först hur många och vilka klimatlöften som antas och som sedan genomförs 
under 2021. Fördelen med att göra klimatåtgärder tillsammans är att kommunerna därvid kan 
utbyta erfarenheter och Klimat 2030 kan ge stöd för genomförandet. Den 16 december 2020 
har kommunstyrelsens ordförande att bjudits in till Vara konserthus för att överlämna 
kommunens klimatlöften till landshövdingen och regionstyrelsens ordförande.  
Klimatnyttan av alla kommuners klimatlöften sammantaget blir då tydlig. I slutet av 2021 följs 
arbetet upp och de kommuner som utmärker sig särskilt kommer att uppmärksammas.  

I bifogat svarsformulär bedöms sex av de 20 löftena att genomföras under 2021, tre är 
pågående och kommer att fortsätta under 2021 medan elva löften inte bedöms som realistiska 
att uppfylla under 2021. 
Av Melleruds kommun nio löften genomförs sex gemensamt med Dalslandskommunerna och tre 
i egen regi. 
 
Beslutsunderlag  

• Klimat 2030 - Kommunernas klimatlöften med beskrivning. 
• Dalslands miljö- och energikontors tjänsteskrivelse med bilaga. 
• Melleruds kommuns klimatlöften – formulär. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att  
1. anta klimatlöften enligt bilaga.  

2. antagna klimatlöften ska ingå som underlag i samband med nämndernas målarbete under 
2021.  
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Ulf Rexefjord (SD): Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet för att ge 
kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram en redovisning av de ekonomiska 
konsekvenserna för de olika klimatlöftena. 
 
Beslutsgång 1 
Ordföranden frågar på om ärendet ska avgöras vid dagen sammanträde eller om ärendet ska 
återremitteras. 
Ordföranden finner att ärendet ska avgöras vid dagen sammanträde. 
 
Beslutsgång 2 
Ordföranden frågar på det egna förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 
Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Morgan E Andersson Eva Pärsson 
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§ 361 Dnr KS 2020/653 
 
Utvecklad samverkan mellan medlemskommunerna i Dalslands  
miljö- och energiförbund 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. Melleruds kommun ska samverka med Bengtsfors, Dals-Ed och Färgelanda kommuner 
genom Dalslands miljö- och energikontor i det fortsatta arbetet med Hållbarhetskompass 
Dalsland.  

2. Melleruds kommun ansluter sig till de tre föreslagna samverkansområdena. 

Sammanfattning av ärendet 
Dalslands miljö- och energiförbund har tillsammans med ägarkommunerna genomfört ett arbete 
med Hållbarhetskompass Dalsland med utgångspunkt i FN:s agenda 2030. Ett antal workshops 
och avstämningar är genomförda, dels kommungemensamt men även i respektive 
kommunstyrelse. 

Det finns flera aktuella processer i medlemskommunerna för Dalslands miljö- och energiförbund 
där man genom utvecklad samverkan kan optimera resurserna och hitta samordningsvinster 
såväl ekonomiskt som socialt. Följande processer vill vi skapa en konkret samverkan kring för 
att bidra till övergripande samhällsmål samtidigt som vi arbetar effektivt ur ett ekonomiskt, 
socialt och ekologiskt perspektiv:  

Gemensam grön infrastrukturplan  
I enlighet med Hållbarhetskompass Dalsland och med anledning av de diskussioner som förts i 
direktionen för Dalslands miljö- och energiförbund 2020-10-08 vill vi samverka kring och 
tillsammans skapa en Grön infrastrukturplan. I planen beskrivs den gröna infrastrukturen, 
trädstrukturplan för tätorterna samt övergripande ekosystemtjänstanalys kopplat till 
Hållbarhetskompassen och kommunernas egna Naturvårdsprogram. Förbundet har en 
processledande roll i arbetet med medverkan från medlemskommunerna. Kommunernas 
samhällsbyggnadsavdelningar och eventuella andra nyckelfunktioner deltar i arbetet. Det finns 
möjlighet att söka externa medel för denna process.  
Gemensam energi- och klimatstrategi  

I enlighet med Hållbarhetskompass Dalsland och med anledning av de diskussioner som förts i 
direktionen för Dalslands miljö- och energiförbund 2020-10-08 vill vi samverka kring och 
tillsammans skapa en gemensam energi- och klimatstrategi. Energi- och klimatstrategierna 
behöver uppdateras i samtliga medlemskommuner och vi ser en samverkansvinst 
kostnadsmässigt samt när det gäller erfarenhetsutbyte. Vi tror också att en gemensam energi- 
och klimatstrategi är en styrka vid ansökningar om externa medel till åtgärder som ansluter till 
energi- och klimatstrategin. Förbundet har en processledande roll i arbetet med medverkan från 
medlemskommunerna. Kommunernas befintliga energigrupper och eventuella andra 
nyckelfunktioner deltar i arbetet.  

Förstudie om ”vilka förutsättningar som behöver finnas för att samverka kring övergripande 
samhällsmål i Dalsland”  
Med anledning av de diskussioner som förts i direktionen för Dalslands miljö- och energiförbund 
2020-10-08 kring extern samverkan samt med anledning av att de insats-/fokusområden som 
inryms i Hållbarhetskompass Dalsland, så är det uppenbart att flera av dessa insats-
/fokusområden kommer att kräva samverkan med externa aktörer. Vi vill samverka i en 
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förstudie kring samverkan för övergripande samhällsmål, såsom Agenda 2030, på 
Dalslandsnivå. Förbundet har en processledande roll i arbetet med medverkan från 
medlemskommunerna. Strategiska funktioner från medlemskommunerna deltar i arbetet.  

Resursinsatser i ovanstående processer  

Förbundet och medlemskommunerna samverkar i processerna genom nedlagd tid hos berörda 
funktioner. Eventuella externa kostnader (t.ex. konsultstöd) i dessa processer finansieras av 
förbundet genom medel avsatta av direktionen för utveckling av det miljö- och 
energistrategiska arbetet. 

Beslutsunderlag 
• Förbundschefens tjänsteskrivelse med bilaga. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att  

1. Melleruds kommun ska samverka med Bengtsfors, Dals-Ed och Färgelanda kommuner 
genom Dalslands miljö- och energikontor i det fortsatta arbetet med Hållbarhetskompass 
Dalsland.  

2. Melleruds kommun ansluter sig till de tre föreslagna samverkansområdena. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 
Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Morgan E Andersson Eva Pärsson 
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§ 362  
   
Aktuella frågor 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Ägarsamråd Dalslands kanal AB 
Ordföranden informerar om kommande ägarsamråd den 4 oktober 2020. 

• Näringslivsråd 
Ordföranden informerar om kommande möte i Näringslivsrådet den 4 oktober 2020. 

• Samråd mellan Dalslands miljö- och energiförbund och Dalslands miljö-  
och energinämnd 
Ordföranden informerar om kommande ägarsamråd den 5 oktober 2020. 

• Kommunala pensionärsrådet och kommunala funktionshinderrådet 
Ordföranden informerar om kommande möten i kommunala pensionärsrådet och 
kommunala funktionshinderrådet den 10 november 2020. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 363    
 
Rapporter 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m: 

• Ägarsamråd Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud 
Daniel Jensen (KD) rapporterar från samordningsförbundens gemensamma ägarsamråd i 
Mellerud den 20 oktober 2020. 

• Styrelsemöte Dalslands Turist AB 
Ordföranden rapporterar från styrelsemötet den 20 oktober 2020. 

• POLSAM  
Ordföranden rapporterar från möte i POLSAM den 22 oktober 2020. 

• Näringslivsrådet  
Ordföranden rapporterar från möte i näringslivsrådet den 22 och 29 oktober 2020. 

• Vandringsleder på Kroppefjäll 
Ordföranden rapporterar från möte den 22 oktober 2020 med representanter från 
Vänersborgs, Färgelanda, Melleruds kommuner i Högsäter angående vandringsleder på 
Kroppefjäll. 

• Dialogmöte turismföretag   
Ordföranden rapporterar från dialogmöte den 26 oktober 2020 i Dalslands Turist AB med 
turismföretag i Mellerud. 

• Möten angående hyressättning/parkering på Köpmantorget 
Ordföranden rapporterar från möte den 27 oktober och 2 november 2020 med 
näringsidkare/hyrestagare angående hyressättningen i kommunägda lokaler. 

• Dialogmöte fackförbundet Vision  
Ordföranden rapporterar från dialogmöte med fackförbundet Vision den 29 oktober 2020. 

• Direktionsmöte Fyrbodals kommunalförbund 
Ordföranden rapporterar från möte i direktionsmötet inklusive delregionalt kollektivtrafikråd 
den 29 oktober 2020 i Fyrbodals kommunalförbund. 

• Dialogmöte med Trafikverket 
Ordföranden rapporterar från dialogmöte den 2 november 2020 med Trafikverket. 

• Almanacka 2021 
Ordföranden rapporterar från möte den 2 november 2020 med Lions angående samverkan 
kring almanacka för 2021. 

• Pandemin Covid-19 
Kommunchefen lämnar en aktuell rapport om covid-19-läget i Melleruds kommun. 
Ordföranden och Michael Melby (S) rapporterar om läget i länet/regionen m.m. 
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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 2020-11-03 21 
 
  
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 364 Dnr KS 2020/672 
 
Ledamotsinitiativ angående bemanningsenheten i Melleruds kommun 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge HR-chefen i uppdrag att utreda förslaget om bemanningsenheten i Melleruds kommun. 

2. uppdraget ska redovisas vid arbetsutskottets sammanträde den 15 december 2020. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Michael Melby (S) väcker ett initiativärende och föreslår följande: 

Kommunstyrelsen efterlever sitt arbetsmiljöansvar och skyndsamt i samverkan med de fackliga 
parterna, utvärderar hur den psykosociala arbetsmiljön påverkats av den organisatoriska 
förändring som genomförts under Heltidsresans gång med införandet av Bemanningsenhet 
inom den administrativa enheten inom socialförvaltningen. 
 
Beslutsunderlag 

• Michael Melbys (S) förslag. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att  
1. ge HR-chefen i uppdrag att utreda förslaget om bemanningsenheten i Melleruds kommun. 

2. uppdraget ska redovisas vid arbetsutskottets sammanträde den 15 december 2020. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
HR-chefen 
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§ 365 Dnr KS 2020/671 
 
Ledamotsinitiativ angående heltidsresan i Melleruds kommun 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge HR-chefen i uppdrag att utreda förslaget om heltidsresan i Melleruds kommun. 

2. uppdraget ska redovisas vid arbetsutskottets sammanträde den 15 december 2020. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Michael Melby (S) väcker ett initiativärende och föreslår följande: 

Kommunstyrelsen skall efterleva beslutet "Plan för heltider i Melleruds kommun 2018- 2022", 
som togs Fullmäktige den 22 november 2017, i alla dess delar. Vi förutsätter att den borgerliga 
majoriteten tar politiskt ansvar för att frågan bereds och beslutas omgående. 
 
Beslutsunderlag 

• Michael Melbys (S) förslag. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge HR-chefen i uppdrag att utreda förslaget om heltidsresan i Melleruds kommun. 
2. uppdraget ska redovisas vid arbetsutskottets sammanträde den 15 december 2020. 
 
Beslutsgång 

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

HR-chefen 
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§ 366 Dnr KS 2020/673 
 
Ledamotsinitiativ angående tillägg till budget 2021 och plan  
2022-2023 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå tilläggen till budget 2021 och plan 2022-2023 enligt 
föreliggande förslag. 
 
Reservationer  
Michael Melby (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Michael Melby (S) väcker ett initiativärende och föreslår följande: 

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige väljer att satsa 17 miljoner av det nu 
prognostiserade överskottet för 2021 enligt följande: 
Inom Socialförvaltningen 
• 7 miljoner kronor - Fördelas till de tre sektorerna inom förvaltningen på så sätt att de 

föreslagna besparingarna ifrån den borgerliga majoriteten i Socialnämnden återtas. Den 
största delen av anslaget syftar till att ge ekonomiska förutsättningar för en budget i balans 
inom IFO skapas av kommunfullmäktige. 

• 2 miljoner kronor - Anslås för att fördelas efter beslut att användas i Socialnämnden på 
bästa sätt utifrån den plan för kompetensförsörjning som kommunfullmäktige beslutat om 
som ska redovisas 2021. 

Inom Kultur och Utbildningsförvaltningen 
• 2 miljoner kronor - Fördelas med inriktning på stöd till elever med särskilda behov, utöver 

det som täcks av elevpeng och möjliga riktade medel för ändamålet. 
• 2 miljoner kronor - Fördelas med inriktning att öka antalet behöriga lärare i grundskolan, 

utifrån den plan för kompetensförsörjning som kommunfullmäktige beslutat om som ska 
redovisas 2021. 

• 1 miljon kronor - Fördelas så att kommunens IM gymnasium kan anordna de 23 UTV per 
vecka som skollagen föreskriver. 

Inom Kommunstyrelsens förvaltning 
3 miljoner kronor anslås som en buffert för möjliga beslut direkt i KS under budgetåret, utan  
att resultatet påverkas. Exempel på sådana beslut kan vara en plan för kommunens framtida 
digitalisering, DVVJ m.m. 
 
Beslutsunderlag 

• Michael Melbys (S) förslag. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C) och Eva Pärsson (M): Kommunfullmäktige beslutar att 
avslå tilläggen till budget 2021 och plan 2022-2023 enligt föreliggande förslag. 
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Michael Melby (S): Kommunfullmäktige beslutar att bifalla tilläggen till budget 2021 och plan 
2022-2023 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslagen och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 367  
 
Förvärv av fastighet  
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärende 
Ordföranden informerar om förslag om att förvärva strategisk fastighet.  
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§ 368 
 
Näringslivsstrategi/Turism 
 
Sammanfattning av ärendet 
Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen för dialog kring kommunens näringslivsstrategi 
och turismutveckling m.m. 
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