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§ 58 Dnr KS 2018/27.332 
 
Projekt Lekparken Pirater i Håverud 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att, tillsammans med arbetsgruppen, 
starta projekt Lekparken Pirater i Håverud och lämna en slutredovisning när 
projektet är slutfört. 

2. tillskjuta maximalt 600 tkr till projektet. 

3. finansiering sker inom investeringsbudgeten 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Det saknas aktiviteter för barn, såväl boende i Håverud och kringområdet, som för 
de många besökande barnfamiljerna under turistsäsong. Detta uppmärksammades 
av ägarna till The Visitor som driver restaurang och boende intill akvedukten. En av 
dem, Lars Ihrén, gick bort innan de hann sätta sina planer i verket, och Lars syster 
Maria Ihrén startade en minnesfond, som ska utgöra grunden i en lekplats med 
grillmöjligheter för hela familjen. På lekplatsen ska finnas ett stort fint lekskepp, 
gungor, sandlåda, grävmaskin och grillplats med bänkar. Bra tillgänglighet för alla 
genom konstgräs på marken.  

Sedan 2016 har olika insatser gjort för att föra projektet framåt, och 2018 är det 
perfekta året att bygga och inviga lekplatsen. Dalslands kanal och akveduktens 
150-årsjubileum, kommer uppmärksammas och firas, och en lekplatsinvigning 
skulle bli kronan på verket. Dessutom skulle Dalslands största besöksmål,  
cirka 250 000 besökare per år, få ytterligare en attraktion som lockar fler.  
I kombination med tomtemuseet som öppnar våren 2018 på Dalsland center, blir 
platsen ett fortsatt självklart utflyktsmål för såväl dalslänningar som turister. 

Arbetsutskottet beslutade den 6 februari 2018, § 46, att återremittera ärendet och 
ge arbetsgruppen i uppdrag att ta fram ett nytt förslag på Lekparken Pirater i 
Håverud med en investeringskostnad på 600 tkr. Redovisning av uppdraget ska  
ske vid arbetsutskottets sammanträde den 20 februari 2018. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2018-02-06, § 46. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att  

1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att, tillsammans med arbetsgruppen, 
starta projekt Lekparken Pirater i Håverud och lämna en slutredovisning när 
projektet är slutfört. 

2. tillskjuta maximalt 600 tkr till projektet. 
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3. finansiering sker inom investeringsbudgeten 2018. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 59 Dnr KS 2018/83.042   
 
Årsredovisning för Melleruds Bostäder AB 2017 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Jäv 

På grund av jäv deltar inte Daniel Jensen (KD) i handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Det kommunala fastighetsbolaget AB Melleruds Bostäder har en marknadsandel  
på drygt 50% av det totala antalet hyresrätter i kommunen. Bolaget hade vid 
årsskiftet totalt 727 lägenheter, fördelat på Mellerud 508, Åsensbruk 125 och  
Dals Rostock 94. 

Melleruds Bostäder AB visar ett överskott på 3,8 Mnkr för 2017. 
 
Beslutsunderlag 

• Bokslut för Melleruds Bostäder AB 2017. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 60 Dnr KS 2017/655.001 
 
Samordningsmöjligheter mellan kommunen och 
bostadsbolaget AB Melleruds Bostäder, återrapport 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Behov finns att se över möjligheterna att samordna verksamheter/funktioner 
mellan kommunen och bostadsbolaget AB Melleruds Bostäder för att bli mer 
personal- och kostnadsmässigt effektiva.  

Ordförande i Melleruds Bostäder AB redogör, tillsammans med ekonomichefen och 
samhällsbyggnadschefen, för pågående diskussioner kring samordningsfördelar 
mellan kommunen och bolaget. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 61 Dnr KS 2018/49.042   
 
Preliminär årsredovisning för koncernen Melleruds  
kommun 2017 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisning och tar upp ärendet på nytt vid 
arbetsutskottet den 6 mars 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Ekonomichefen lämnar en preliminär redovisning av bokslutet för  
Melleruds kommun som visar på ett positivt resultat på 27,3 Mnkr för 2017. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner redovisning och tar upp 
ärendet på nytt vid arbetsutskottet den 6 mars 2018. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 62 Dnr KS 2018/71.007 
 
Revisionsrapporten Granskning av nämndernas ekonomiska 
styrning, utredningsuppdrag 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge ekonomichefen i uppdrag att, tillsammans med kultur- och utbildnings- 
chefen och socialchefen, ta fram ett gemensamt svar på revisionsrapporten. 

2. redovisning av uppdraget ska redovisas vid arbetsutskottets sammanträde  
den 6 mars 2018. 

 
Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Melleruds kommun har PwC 
granskat nämndernas ekonomiska styrning i Melleruds kommun. 

Syftet med granskningen är att översiktligt bedöma om nämndernas arbete  
med kontroll och uppföljning av ekonomin är ändamålsenligt och effektivt. 

Revisorernas samlade bedömning efter genomförd granskning är att nämndernas  
ekonomiska styrning endast delvis har fungerat på ett effektivt och ändamåls- 
enligt sätt under 2017. 

Den samlade bedömningen utgår från följande: 

• Både under 2016 och 2017 har prognoserna för helårsresultatet varierat  
under året. Socialnämnden har under en längre tid haft ekonomiska underskott, 
dessa har enligt vår bedömning inte tagits hänsyn till i det budgetarbete som 
genomförts. Detta indikerar att rutinerna för uppföljning och budgetarbete  
inte har fungerat tillfredställande. 

• Budgetprocessen har inte fungerat tillfredställande för att kunna styra verk- 
samheterna och ekonomin. Åtgärdsförslag från socialnämnden för att klara  
det ekonomiska åtagandet har tagits fram först under 2017. 

Revisorerna behandlade revisionsrapporten vid sammanträde den 30 januari 2018 
och beslutade att skicka rapporten till kommunstyrelsen och nämnderna med 
begäran om ett samlat svar från kommunstyrelsen över vidtagna åtgärder med 
anledning av granskningen senast den 30 mars 2018.  
 
Beslutsunderlag 

• Revisionsrapporten Granskning av nämndernas ekonomiska styrning. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge ekonomichefen i uppdrag att, tillsammans med kultur- och utbildnings- 
chefen och socialchefen, ta fram ett gemensamt svar på revisionsrapporten. 

2. redovisning av uppdraget ska redovisas vid arbetsutskottets sammanträde  
den 6 mars 2018. 

 
Beslutsgång 

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

Ekonomichefen 
Kultur- och utbildningschefen  
Socialchefen   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 63 Dnr KS 2018/80.455 
 
Hunnebyns avfallsdeponi, fördelning av kostnader för 
sluttäckning 2017 
 
Arbetsutskottets förslag beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att skattekollektivets kostnader på 114 tkr under  
2017 för sluttäckningen av Hunnebyns deponi finansieras inom kommunstyrelsens 
budget i enlighet med tidigare beslut. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 22 februari 2006, § 9, att avsätta ytterligare  
8,5 Mkr för sluttäckning av Hunnebyns deponi.  

Tekniska förvaltningen fick i uppdrag att utföra täckning motsvarande 2 Mkr under 
2006. Investeringsanslaget på 500 tkr togs bort för åren 2006 och 2007.  

Kommunen fördelade ansvaret för sluttäckning av deponin med hälften för 
renhållningskollektivet och med hälften för skattekollektivet. 

Anspråk har inkommit från affärsverksamheten för renhållningskollektivet att 
skattekollektivet ska täcka häften av 2017 års kostnader för sluttäckningen.  

Skattekollektivets andel uppgår till 113 762 kr. Frågan är hur kostnaden 
ska finansieras. 
 
Beslutsunderlag 

• Ekonomisk sammanställning. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att skattekollektivets 
kostnader på 114 tkr under 2017 för sluttäckningen av Hunnebyns deponi 
finansieras inom kommunstyrelsens budget i enlighet med tidigare beslut. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 64 Dnr KS 2017/64.214 
 
Yttrande över granskningsförslag till detaljplan för Norra 
Ängenäs 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna granskningsförslag till detaljplan för  
Norra Ängenäs enligt föreliggande förslag. 
 
Reservationer och särskilda uttalanden 

Daniel Jensen (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Byggnadsnämnden beslutade 2017-01-25 att godkänna ett detaljplaneförslag som 
möjliggör byggandet av ett särskilt boende (äldreboende). Planförslaget innebär  
att del av befintlig detaljplan med bostadsändamål ändras samt att resterande 
mark mot golfbanan planläggs för särskilt boende eller bostadsändamål. 

Detaljplanens planområde ligger öster om Melleruds centrum mellan befintligt 
detaljplanelagt område i Ängenäs (med bostadsändamål) och detaljplanen för 
golfbanan i norr. 

Planförslaget var ute på samråd under februari 2017 och under juni månad var 
planen ute på granskning. Ett granskningsutlåtande har upprättats, där det bl a 
framgår att Länsstyrelsen kräver att en arkeologisk utredning måste utföras  
samt att den geotekniska utredningen ska kompletteras. 

Den arkeologiska undersökningen visade att det finns tre fornlämningsområden 
inom det tänkta planområdet. Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-22 att 
placeringen av äldreboendet skall ske enligt Alt. B, som innebär att detaljplanen  
i möjligaste mån anpassas till de påträffade fornlämningsområdena. 

Plan- och byggenheten har reviderat planhandlingarna i enlighet med Alt. B.  
För att få en ändamålsenlig dragning av GC-väg och VA-ledning föreslår plan-  
och byggenheten att kommunen ansöker om att den lilla fornlämningen nr 162 i 
planområdets sydöstra hörn avlägsnas. 

I föreliggande granskningshandling nr 2 har planförslaget bearbetats utifrån de 
synpunkter som redovisades i granskningsutlåtande nr 1. 

Byggnadsnämnden beslutade den 24 januari 2018, § 2, att ansöka om borttagande 
av fornlämning 162 (i planområdets sydöstra hörn). 

Byggnadsnämnden beslutade vidare att godkänna planförslagets gransknings-
handling nr 2 och att skicka ut planförslaget på granskning under perioden  
2018-02-12--03-05. 
 
Beslutsunderlag 

•  Detaljplaneförslag för Norra Ängenäs. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att godkänna 
granskningsförslag till detaljplan för Norra Ängenäs enligt föreliggande förslag. 

Daniel Jensen (KD): Arbetsutskottet återremitterar ärendet för en arkeologisk 
undersökning av området  
 
Beslutsgång 1 

Ordförande frågar på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller senare 
och finner att arbetsutskottet beslutar avgöra ärendet vid dagens sammanträde.  

 
Beslutsgång 2 

Ordförande frågar därefter på egna förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller 
detta. 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 65 Dnr KS 2017/740.214  
 
Yttrande över granskningsförslag till ändring av detaljplan  
för bostadsområdet Sundserud 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna granskningsförslag till ändring av 
detaljplan för bostadsområdet Sundserud enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Detaljplanen för bostadsområdet Sundserud vann laga kraft 1992. Syftet med 
detaljplanen var att skapa ett bostadsområde med olika typer av bostadshus. 
Planområdet är beläget omedelbart norr om Åsensbruk, marken ägs av Melleruds 
kommun. Området är idag, 25 år senare, fortfarande obebyggt. 

För att göra detaljplanen mer flexibel och anpassad till dagens förhållanden, 
föreslås planen ändras enligt följande: 

• friliggande enbostadshus tillåts på fler delområden. 
• två E-områden samt ett u-område läggs in på planen. 
• ett vägområde flyttas cirka 5 meter i sidled på en sträcka av cirka 80 meter. 
• inom del av området ändras huvudmannaskapet för lokalgata och GC-väg från 

kommunalt till enskilt. 

Förslaget till ändring av detaljplanen har varit ute på samråd under perioden  
2018-02-19--03-05. 

Byggnadsnämnden beslutade den 24 januari 2018, § 3, att skicka ut planförslaget, 
efter mindre justeringar, på ny granskning. 
 
Beslutsunderlag 

•  Samrådsredogörelse. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att godkänna gransknings-
förslag till ändring av detaljplan för bostadsområdet Sundserud enligt föreliggande 
förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 66 Dnr KS 2018.88.213 
 
Upphävande av tomtindelningsplan för kvarteret Strömmen 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram handlingar 
för upphävandet av tomtindelningsplan för kvarteret Strömmen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

En Tomtindelningsplan har till syfte att på ett bindande sätt fastställa hur marken 
ska indelas i tomter. I kvarteret Strömmen finns det en tomtindelningsplan från 
1959 som fortfarande är gällande. Tidigare var tomtindelningsplaner obligatoriska 
för att kunna bilda fastigheter inom stadsplanelagda områden. För kvarteret 
Strömmen är fastighetsbildningen genomförd så tomtindelningsplanen kan därför 
anses ha spelat ut sin roll. 

När tomtindelningsplanen tillkom rådde helt andra förhållanden och är idag en 
otidsenlig reglering av markindelning. Det är inte möjligt att göra mindre 
justeringar av fastighetsindelningen eftersom tomtindelningsplanen inte får frångås. 
Planen utgör idag ett hinder för dagens behov och framtida förändringar. 

Gällande detaljplan över kvarteret Strömmen kommer inte att påverkas av 
upphävandet av tomtindelningsplanen. Upphävandet av tomtindelningsplanen 
strider inte mot Översiktsplanen från 2010. 

Byggnadsnämnden beslutade den 24 januari 2018, § 4, att föreslå kommun-
styrelsen att ge byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram handlingar för upp-
hävandet av tomtindelningsplan för kvarteret Strömmen.  
 
Beslutsunderlag 

•  Tomtindelningsplan för kvarteret. Strömmen (1959-01-19). 
• Byggnadsnämndens beslut 2018-01-24, § 4. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att ge byggnadsnämnden i 
uppdrag att ta fram handlingar för upphävandet av tomtindelningsplan för  
kvarteret Strömmen. 
 
Beslutsgång 

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

Byggnadsnämnden 
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§ 67 Dnr KS 2018.89.213 
 
Upphävande av tomtindelningsplaner i Melleruds kommun 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram handlingar 
för upphävandet av tomtindelningsplaner i Melleruds kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Byggnadsnämnden beslutade den 24 januari 2018, § 4, att föreslå kommun-
styrelsen att ge byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram handlingar för 
upphävandet av tomtindelningsplaner i Melleruds kommun. 
 
Beslutsunderlag 

•  Tjänsteskrivelse.  
• Byggnadsnämndens beslut 2018-01-24, § 4. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att ge byggnadsnämnden i 
uppdrag att ta fram handlingar för upphävandet av tomtindelningsplaner i  
Melleruds kommun. 
 
Beslutsgång 

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

Byggnadsnämnden 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 68 Dnr KS 2017/429.164 

Fördelning av medel för att stärka kommunernas arbete med 
civilt försvar 2017 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet ger säkerhetssamordnaren i uppdrag att göra en förstudie av hur 
kommunen ska bygga upp sin del i det civila försvaret. Samtliga förvaltningar ska 
vara säkerhetssamordnaren behjälpliga i förstudien. I arbetet ska samverkan med 
Dalslandskommunerna eftersträvas. Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 
2018. 

Sammanfattning av ärendet 
Riksdagens försvarsbeslut innebär en uppbyggnad av totalförsvaret. Bland annat 
väntas kommuner och landsting vara en del i uppbyggnaden. För kommunernas del 
i det civila försvaret bör arbetet inledas med en förstudie för att inventera behov, 
nuläge och åtgärder. I arbetet ska samverkan med Dalslandskommunerna 
eftersträvas. 

Beslutsunderlag 

• Gemensam tjänsteskrivelse framtagen av Dalslandskommunerna. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet ger säkerhetssamordnaren i uppdrag att 
göra en förstudie av hur kommunen ska bygga upp sin del i det civila försvaret. 
Samtliga förvaltningar ska vara säkerhetssamordnaren behjälpliga i förstudien. I 
arbetet ska samverkan med Dalslandskommunerna eftersträvas. Uppdraget ska 
redovisas senast den 30 juni 2018. 
 
Beslutsgång 

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

Kommunchefen 
Säkerhetssamordnaren 
Samtliga nämnder 
   

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-20 17
  
 
 
 
 
 

§ 69  
   
Aktuella frågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) 
Ordförande informerar om det kommande i Regionutvecklingsnämndens möte 
den 20 februari 2018 i Vänersborg om bl.a. Dal Västra Värmlands Järnväg. 

• Småkoms rikskonferens 25-27 april 2018 
Ordförande informerar om Småkoms rikskonferens och ber ledamöter fundera  
på intresse att delta. Beslut tas vid sammanträdet den 6 mars 2018.  

• Dalslandsmedaljen 2018 
Ordförande informerar om att det finns möjlighet att nominera kandidater till 
Dalslandsmedaljen. Medaljen kan utdelas till personer, föreningar eller 
organisationer som genom framstående förtjänster gagnat landskapet Dalsland. 

• Vänersamverkan ekonomisk förening 
Vice ordförande informerar om valberedningens pågående arbete med att ta 
fram förslag på ersättare till styrelsen. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 70 Dnr KS 2018/85.805    
 
Ansökan om utökat drift- och hyresbidrag till Örs 
bygdegårdsförening 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att avslå ansökan om utökat drift- och hyresbidrag till  
Örs bygdegårdsförening. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Örs bygdegårdsförening har ansökt om utökat drift- och hyresbidrag motsvarande 
35 000 kronor. Bygdegårdsföreningen är i mycket stort behov av detta bidrag om 
verksamheten ska fortsätta.  

Nuvarande avtal med Örs bygdegårdsförening gäller sedan 2010 och motsvarar 
13 300 kronor i drift- och hyresbidrag.  

Utredningen finner att det finns goda skäl till att bifalla ansökan om utökat drift – 
och hyresbidrag till Örs bygdegårdsförening. Det är dock utredningens åsikt att det 
nya bidraget ska vara tillfälligt under 2018 i väntan på en fullständig revidering av 
kommunens drift- och hyresbidrag till bygdegårdsföreningar.   
 
Beslutsunderlag 

• Ansökan från Örs bygdegårdsförening. 
• Tillägg ansökan driftbidrag. 
• Avtal drift- och hyresbidrag Örs bygdegårdsförening.  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet beslutar att avslå ansökan om utökat drift-  
och hyresbidrag till Örs bygdegårdsförening. 
 
Beslutsgång 

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

Örs bygdegårdsförening  
Verksamhetsutvecklaren  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 71 Dnr KS 2018/124.824 
 
Riktlinjer för drift- och hyresbidrag till bygdegårdar och andra 
samlingslokaler i Melleruds kommun, utredningsuppdrag 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge verksamhetsutvecklaren i uppdrag att ta fram förslag till Riktlinjer för drift- 
och hyresbidrag till bygdegårdar och andra samlingslokaler i Melleruds kommun. 

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den  
20 mars 2018. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Behov av finns av att se över kommunens riktlinjer för drift- och hyresbidrag till 
bygdegårdar och andra samlingslokaler i Melleruds kommun. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet beslutar att ge verksamhetsutvecklaren i uppdrag 
att ta fram förslag till Riktlinjer för drift- och hyresbidrag till bygdegårdar och andra 
samlingslokaler i Melleruds kommun. 
 
Beslutsgång 

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

Verksamhetsutvecklaren 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 72    
 
Integrations- och arbetsmarknadsfrågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Administrative chefen informerar om aktuella integrations- och arbetsmarknads-
frågor: 

• Arbetslöshetsstatistik 
Administrative chefen informerar om att ungdomsarbetslösheten fortsätter  
att minska. Arbetsförmedlingen har inte släppt de nya siffrorna ännu.  
Fortsatt brist på arbetskraft inom vissa områden. Stora förhoppningar på 
kommande köpcenter i Mellerud när det gäller arbetsmöjligheter. 

• Samarbete inom Dalsland 
Administrative chefen informerar om olika samarbeten mellan Dalslands- 
kommunerna. 

• Utveckling av kommunala verksamheter 
Administrative chefen informerar om att man tittar på utveckling av Frykens  
Trä och samarbete med den gröna näringen. 

• Nuntorp 
Administrative chefen informerar om eventuellt samarbete med Nuntorp. 

• Arbetsintegrerad integration 
Administrative chefen informerar om pågående utbildningsprojekt bl.a. inom 
vården. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 73    
 
Personalfrågor  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

HR-chefen och HR-konsulten informerar om aktuella personalfrågor: 

• Introduktionsdag för nya chefer 
HR-chefen och HR-konsulten informerar om att en första introduktionsdag för 
nya chefer har genomförts. Ytterligare en kommer att genomföras under hösten 
2018.  

• Kommungemensam information för nyanställda 
HR-chefen och HR-konsulten informerar om att ett underlag för introduktionsdag 
för nyanställda har tagits fram av personalenheten. 

• Personaladministrativa dokument 
HR-chefen och HR-konsulten informerar om att förslag till nya/reviderade 
personaladministrativa dokument har tagits fram. Dessa ska kommuniceras  
med fackliga organisationer innan de behandlas politiskt. 

• IT-system 
HR-chefen och HR-konsulten informerar om att nya IT-system kommer att 
införas för att förbättra rapporteringen av sjuk- och rehabärenden. 

• Projektledare Rätt till heltid 
HR-chefen och HR-konsulten informerar om att intervjuer har börjat genomföras 
med kandidater till projektledartjänsten. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 74 Dnr KS 2018.90.140    
 
Unga Landsbygdspriset i Väst 2018 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge näringslivsansvarig i uppdrag att nominera  
Tommy Sundström, Mellerud, till Unga Landsbygdspriset i Väst 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Regionutvecklingsnämnden delar ut sitt pris för fjärde året i rad och två unga 
företagare har chans att vinna 25 000 kronor vardera.  

Pristagarna som ska vara mellan 15 och 30 år, ska på ett framgångsrikt sätt ha 
startat eller drivit sitt företag med den huvudsakliga omsättningen på landsbygden 
eller i tätorter med under 10 000 invånare. Det kan vara såväl traditionellt 
lantbruksföretagande eller företagande inom helt andra branscher. Priset 
värdesätter även ekonomiskt framgångsrikt företagande, miljöhänsyn, sociala 
aspekter, samhällsnytta och skapande av arbetstillfällen. 

Priset delas ut för insatser gjorda till och med 2017 års slut. Nomineringsförslag  
ska vara Västra Götalandsregionen tillhanda senast den 18 mars 2018. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Peter Ljungdahl (C): Arbetsutskottet beslutar att ge näringslivsansvarig i uppdrag 
att nominera Tommy Sundström, Mellerud, till Unga Landsbygdspriset i Väst 2018. 
 
Beslutsgång 

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

Näringslivsansvarig  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 75    
 
Rapporter 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Näringslivsansvarig rapporterar från sammanträden m.m: 

• Emigrantmässan i Nederländerna (Holland) 
Näringslivsansvarig rapporterar från kommunens deltagande vid 
Emigrantmässan i Nederländerna (Holland). 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 76    
 
Företagsbesök  
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens arbetsutskott besöker Veris kooperativ i Melleruds kommun för 
att informera sig om företagets verksamhet och framtidsplaner. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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