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§ 141 Dnr KS 2020/170 
 
Pandemin Covid-19 (Corona) - information m.m. 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enhetschefen för kommunikation och säkerhet lämnar en aktuell rapport om läget i kommunens 
verksamheter m.m. med anledning av pandemin Covid-19 (Corona). 
 
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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§ 142 Dnr KS 2020/238 
 
Ansökan om bidrag till Melleruds IF med anledning av Corona-pandemin 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 

1. avslå Melleruds IF:s ansökan om ytterligare bidrag till deras verksamhet med hänvisning  
till att kommunen beslutat om stödpaket till föreningar i Melleruds kommun. 

2. anse delen om Centrumbiografen som besvarad med hänvisning till motsvarande ärende i samma 
sak samt planerad dialog. 

Sammanfattning av ärendet 
I en skrivelse som inkom till kommunen den 6 april 2020 beskriver Melleruds IF att föreningens 
inkomstmöjligheter, på grund av Corona-utbrottet, kommer att försämras drastiskt. Föreningen 
önskar därför att kommunen ställer upp med ytterligare bidrag till verksamheten för att föreningen 
ska överleva det prekära läge vi alla oskyldigt hamnat i på grund av Corona-viruset. 
Med anledning av covid-19 har Melleruds kommun beslutat om ett stödpaket till det lokala 
föreningslivet. Stödpaketet återfinns på kommunens webbsida www.mellerud.se/coronaviruset och 
innebär bland annat att kommunen är beredda att betala motsvarande ersättningar som undre 2019 
trots att de aktiviteter som planerats ej kan genomföras. 

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns rekommendationer som vänder sig till bland annat 
föreningar som bedriver ungdomsverksamhet under pandemin som orsakar covid-19. 

En sammanställning har gjorts av de olika bidrag Melleruds IF årligen får av Melleruds kommun. 
 
Beslutsunderlag 

• Ansökan om bidrag med bilagor. 
• Beslut om åtgärdspaket för att stötta lokala föreningslivet § 4/2020. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att 
1. avslå Melleruds IF:s ansökan om ytterligare bidrag till deras verksamhet med hänvisning  

till att kommunen beslutat om stödpaket till föreningar i Melleruds kommun. 
2. anse delen om Centrumbiografen som besvarad med hänvisning till motsvarande ärende i samma 

sak samt planerad dialog. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

http://www.mellerud.se/coronaviruset


MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-05 5 
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 143 Dnr KS 2020/108 
 
Ansökan om bygdepeng till robotgräsklippare till scoutlokalen på 
Ängenäs i Mellerud 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet avslår ansökan om bygdepeng om 17 300 kronor till Melleruds Scoutkår för 
robotgräsklipparen till scoutlokalen på Ängenäs i Mellerud. 
 
Jäv 

På grund av jäv deltar inte Eva Pärsson (M) i handläggningen av ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Melleruds scoutkår har ansökt om kommunal bygdepeng från Melleruds kommun för att köpa en 
robotgräsklippare till scoutlokalen på Ängenäs i Mellerud. 
Kostnaden för robotgräsklipparen inklusive material för installation motsvarar 17 300 kronor inklusive 
moms och specificeras i en kompletterande handling till ansökan. 
Melleruds kommun har avsatt en specifik bygdepeng som föreningar kan söka för renoveringar och 
ombyggnationer. Möjligheten att söka detta bidrag är dock begränsad till material-kostnaden. 
Därmed uppfyller inte denna ansökan kraven för kommunal bygdepeng. 

Utredningen finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bör avslå ansökan om bygdepeng till 
robotgräsklippare till scoutlokalen i Mellerud. 

Beslutsunderlag 
• Ansökan om bygdepeng till robotgräsklippare till scoutlokalen på Ängenäs i Mellerud 
• Kompletterande handlingar till ansökan – Fakturor - ”Fritzéns”, ”Axima” 
• Regler för kommunal bygdepeng. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet avslår ansökan om bygdepeng om 17 300 
kronor till Melleruds Scoutkår för robotgräsklipparen till scoutlokalen på Ängenäs i Mellerud. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till  
Melleruds scoutkår  
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§ 144 Dnr KS 2020/172 

Ansökan om driftbidrag till Kroppefjälls If: s judosektion 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att  

1. bifalla ansökan om driftbidrag till Kroppefjälls IF:s judosektion, motsvarande 50 000 kronor för 
2020. 

2. finansieras sker inom anslaget Stöd till föreninglokaler. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kroppefjälls IF har ansökt om driftbidrag för judosektion om 66 600 kronor. 
Kroppefjälls IF:s judosektion hyr en lokal på Kroppefjäll och hyran utgår med 5 550 kronor per 
månad inklusive el och värme, totalt 66 000 kr per år. Judosektion har träning 4 dagar per vecka. 
I regler för föreningsstöd inom kommunstyrelsens område framgår kriterier och krav för bidraget.  
De kommunala bidragen är just bidrag. De är endast avsedda att täcka en del av föreningarnas 
kostnader för lokaler och verksamhet. 
Kommunstyrelsen bör bifalla ansökan om driftbidrag till Kroppefjälls IF:s judosektion på 
motsvarande 50 000 kronor per år. Bidrag ska finansieras från anslaget, Stöd till föreninglokaler. 
 
Beslutsunderlag 

• Ansökan om driftbidrag till Kroppefjälls IF:s judosektion. 
• Hyresavtal. 
• Verksamhetsberättelse 2019. 
• Årsmötesprotokoll. 
• Preliminär resultaträkning.  
• Regler för föreningsstöd (KS område) Fastställd av KS § 148 den 5 november 2014. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
  
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att  
1. bifalla ansökan om driftbidrag till Kroppefjälls IF:s judosektion, motsvarande 50 000 kronor för 

2020. 

2. finansieras sker inom anslaget Stöd till föreninglokaler. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 145 Dnr KS 2020/197 
 
Ansökan om kommunbidrag till finansiering av material till 
Grannsamverkansområden  
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att  

1. bevilja ansökan om kommunbidrag på 5 tkr till Stöldskydds-föreningen för finansiering av 
material. 

2. finansiering sker inom folkhälsorådets medel. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Stöldskyddsföreningen har ansökt om kommunbidrag på 5 tkr det kommande året för att  
täcka en del av det material som kommer era Grannsamverkansområden till godo.  
 
Beslutsunderlag 

• Stöldskyddsföreningens ansökan om bidrag. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att  

1. bevilja ansökan om kommunbidrag på 5 tkr till Stöldskyddsföreningen för finansiering av material. 
2. finansiering sker inom folkhälsorådets medel. 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till  

Stöldskyddsföreningen  
Folkhälsostrategen   
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§ 146 Dnr KS 2020/225 
 
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud, årsredovisning för 2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun 

1. godkänner Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud årsredovisning för år 2019. 

2. beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud har överlämnat årsredovisning, verksamhetsberättelse 
och revisionsberättelse för 2019. 
Förbundets revisorer har granskat årsredovisningen och tillstyrker ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 

• Samordningsförbundets i Vänersborg/Mellerud årsredovisning   
och revisionsberättelse för år 2019. 

• Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud beslut 2020-03-20, § 33.  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  

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

1. godkänner Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud årsredovisning för år 2019. 
2. beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 147 Dnr KS 2020/291 
 
Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning 2019 samt 
granskningsrapport och revisionsberättelse 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen för Fyrbodals 
kommunalförbund samt de enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2019 års 
verksamhet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Direktionen för Fyrbodals kommunalförbund har överlämnat en årsredovisning för 2019 som utförligt 
beskriver det gångna årets verksamhet och ekonomiska utfall.  
Den ekonomiska redovisningen för 2019 visar ett överskott i basverksamheten på cirka 371 tkr. 
Projektverksamheten visar ett överskott på cirka 731 tkr som är hänförligt till ett antal avslutade 
projekt. Den övriga löpande verksamheten visar ett underskott om cirka 636 tkr. Det totala 
resultatet beräknas uppgå till cirka 466 tkr vilket är en försämring med 251 tkr mot prognosen som 
visade ett positivt resultat på 621 tkr.  

Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 

• Årsredovisning, granskningsrapport samt revisionsberättelse för 2019.  
• Fyrbodals kommunalförbunds beslut 2020-04-02, § 19. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar 
förbundsdirektionen för Fyrbodals kommunalförbund samt de enskilda förtroendevalda i detta organ 
ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 148 Dnr KS 2020/299 
 
VA-verksamheten i Melleruds kommun - årsrapport 2019  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa årsrapporten för VA-verksamheten för år 2019.  

2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt Vattentjänstlagen (§ 50) skall särredovisningen årligen fastställas av huvudmannen och göras 
tillgänglig för abonnenterna. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en årsrapport för VA-verksamheten inom 
Melleruds kommun 2019. 
 
Beslutsunderlag 

• VA-verksamhetens årsrapport 2019.  
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att 

1. fastställa årsrapporten för VA-verksamheten för år 2019.  

2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 149 Dnr KS 2018/320.163 
 
Projekt Inkopplingspunkter reservkraft, slutredovisning  
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt Inkopplingspunkter reservkraft   
och avslutar ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Arbetsutskottet beslutade den 22 maj 2018, § 213, att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att 
starta projektet Inkopplingspunkter reservkraft och lämna en slutredovisning när projektet är 
slutfört. 
För att stärka beredskapen har kommunen byggt om egna elcentraler och monterat 
reservkraftsuttag på följande fastigheter - Karolinerskolan inkl. pannan, Åsebro skola inkl. pannorna, 
Fagerlidsskolan, Bergs Sjukhem, Fagerlidshemmet, Bergs, Skållerudshemmet, Panncentralen 
Klippvägen i Åsensbruk. 

Kommunen har sedan tidigare reservkraftsuttag på flera fastigheter. Nu har de viktiga fastigheterna 
möjlighet till reservkraft vid behov. 

Jobbet är utfört via ramavtal 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2018-05-22, § 213. 
• Slutredovisning. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt 
Inkopplingspunkter reservkraft  och avslutar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till  

Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschef Fjärrvärme/fastighet 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 150 Dnr KS 2018/590 
 
Projekt Sjösättningsramp Sunnanå Hamn, slutredovisning 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt Sjösättningsramp Sunnanå Hamn 
och avslutar ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsutskottet beslutade den 23 oktober 2018, § 382, att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag  
att starta projektet Sjösättningsramp Sunnanå Hamn och lämna en slutredovisning när projektet  
är slutfört. 

Sjösättningsrampen är monterad och klar. Det var svårt att få till en jämn botten under ytan som 
gör att betongfundamenten passar ihop i skarvarna utan ojämnheter. 

Samtidigt snyggades till kanten ner mot sjösättningsrampen till med L-stöd för att få ett bättre och 
trevligare intryck.  

Staket kommer att monteras på L-stöden eftersom det är hög nivåskillnad. Nedfarteten till rampen 
kommer också att asfaltera då den var dålig och fick skador vid monteringen av nya rampen. Denna 
renovering görs i driften. 

Projektet har varit lyckat och det är redan många som använt den och är mycket nöjda. 

Beslutsunderlag 
• Arbetsutskottets beslut 2018-10-23, § 382. 
• Slutredovisning. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt 
Sjösättningsramp Sunnanå Hamn och avslutar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till  

Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschef Fjärrvärme/fastighet 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 151 Dnr KS 2014/58 
 
Sunnanå Hamnkrog, lösen av investeringar 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av lösen av investeringar gällande Sunnanå Hamnkrog 
och avslutar ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 12 februari 2014, § 31, att godkänna en investering i ombyggnad 
av kök och diskrum till ett belopp av 500 tkr (femhundratusen kronor) och uppdrog till kommun-
chefen att teckna avtal utifrån redovisad slutredovisning av investeringen. Avskrivningstiden ska  
vara 15 år. 
Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Mat & Café Nordkärr Mellerud AB ska 
kommunen lämna medgivande till en investering. 

Då hyresavtalet mellan kommunen arrendatorn sagts upp och hyresgästen flyttade ut den 
31 december 2019 ska kommunen lösa ut resterande belopp av hyresgästens egna investeringar.  

Kommunen har betalt deras faktura för resterande investeringskostnader enligt uträkningslistan. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut 2014-02-12, § 31. 
• Redovisning. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av lösen av 
investeringar gällande Sunnanå Hamnkrog och avslutar ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 152 Dnr KS 2020/297 
 
Fjärrvärmeverksamheten i Melleruds kommun - årsrapport 2019  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa årsrapporten för Fjärrvärmeverksamhetens för år 2019.  

2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fjärrvärmeverksamheten är en taxefinansierad verksamhet som årligen ska särredovisas, fastställas 
av huvudmannen och göras tillgänglig för abonnenterna. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en årsrapport för Fjärrvärmeverksamheten inom 
Melleruds kommun 2019. 
 
Beslutsunderlag 

• Fjärrvärmeverksamhetens årsrapport 2019.  
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.  

 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att 

1. fastställa årsrapporten för Fjärrvärmeverksamhetens för år 2019.  

2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 153 Dnr KS 2020/274  
 
Uppföljning av intern kontrollplan för kommunstyrelsen, 
rapport 1/2020 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. godkänna uppföljning av arbetet enligt intern kontrollplan för kommunstyrelsen avseende 
kommunstyrelseförvaltningens rapport 1/2020. 

2. godkänna uppföljning av arbetet enligt intern kontrollplan för kommunstyrelsen avseende 
samhällsbyggnadsförvaltningens rapport 1/2020. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Minst en gång per kvartal, i samband med prognos/bokslut ska kommunstyrelsen följa upp hur 
arbetet med intern kontroll fortlöper. Av nämndens årsarbetshjul ska det framgå när uppföljning av 
den interna kontrollen ska ske. Uppföljningen ska ta upp vissa specifika frågor. 

I anslutning till de ekonomiska prognostillfällena ska nämnden rapportera resultatet av arbetet med 
den interna kontrollen till kommunstyrelsen: när första prognos redovisas till fullmäktige, i samband 
med delårsbokslut och årsbokslut. 
 
Beslutsunderlag 

• Intern kontroll - uppföljning 1/2020 – Kommunstyrelseförvaltningen.  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Intern kontroll - uppföljning 1/2020 – Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att  

1. godkänna uppföljning av arbetet enligt intern kontrollplan för kommunstyrelsen avseende 
kommunstyrelseförvaltningens rapport 1/2020. 

2. godkänna uppföljning av arbetet enligt intern kontrollplan för kommunstyrelsen avseende 
samhällsbyggnadsförvaltningens rapport 1/2020. 

 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-05 16 
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 154 Dnr KS 2020/84 
 
Kommunstyrelsens budgetförslag för 2021 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa budget 2021 för kommunstyrelsens verksamhet 
enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Arbetsutskottet gav den 12 februari 2020, § 41, direktiv till kommunchefens ledningsgrupp  
för framtagande av budgetförslag för kommande år och de två planåren. Direktiven baseras  
på kommunfullmäktiges definition av god ekonomisk hushållning, dialog med partigrupper, aktuella 
finansieringsförutsättningar, förväntad kostnadsutveckling, skattesats, investeringsvolym, resultat 
samt politisk inriktning inklusive nämndmål.  
Den 7 april 2020 redovisade och överlämnade kommunchefens ledningsgrupp ett tjänste-
personförslag till budget inom ramen för budgetberedningens direktiv. 
Kommunchefen och samhällsbyggnadschefen redovisar förslag till budget för 2021 för 
kommunstyrelsens verksamhet och diskuterar behov och åtgärder. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2020-02-12, § 41. 
• Tjänstemannaförslag till budget 2021.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att fastställa budget 2021 för 
kommunstyrelsens verksamhet enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 155 Dnr KS 2020/298 
 
Renhållningsverksamheten i Melleruds kommun - årsrapport 2019  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa årsrapporten för Renhållningsverksamheten för år 2019.  

2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Renhållningsverksamheten är en taxefinansierad verksamhet som årligen ska särredovisas, 
fastställas av huvudmannen och göras tillgänglig för abonnenterna. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en årsrapport för Renhållningsverksamheten inom 
Melleruds kommun 2019. 
 
Beslutsunderlag 

• Renhållningsverksamhetens årsrapport 2019.  
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa årsrapporten för Renhållningsverksamheten för år 2019.  

2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 156 Dnr KS 2020/178 
 
Krav på trafiksäker gångväg till köpcentret Melleruds Handel  
vid E45 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. godkänna redovisningen. 
2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att besvara förslagsställarna utifrån lämnad redovisning. 

3. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att tillskriva Trafikverket med begäran om förnyad dialog 
kring trafiksäkerheten vid passage över E45 till köpcentret. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Stig Larsson, SPF Seniorerna, Börje Skoogh, PRO och Agnes Gustavsson, Melleruds ungdomsråd, har 
i en skrivelse till kommunen den 13 mars 2020 framfört att man anser att tillgängligheten för 
besökare till köpcentrumet som inte har bil, är svår. Bland annat är det många elever från 
närliggande skolor som ofta besöker handelsområdet. För att komma dit måste de korsa den starkt 
trafikerade E45. Därför vill de att Melleruds kommun tillsammans med Trafikverket löser den 
uppkomna situationen med åtgärder som är till gagn för alla trafikanter. 

Skrivelsen har även skickats till Trafikverket. 
Arbetsutskottet beslutade den 7 april 2020, § 133, att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att  
ta en förnyad kontakt med Trafikverket för att få fram en trafiksäker gångväg till köpcentret 
Melleruds Handel vid E45. Vidare fick samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ge förslagsställarna  
en redovisning av hur kommunens arbete med att få till en trafiksäker lösning passage vid 
köpcentret skett. Redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 5 maj 2020. 
Samhällsbyggnadschefen lämnar en redovisning av vad som hittills gjorts när det gäller en 
trafiksäker passage över E45 tillsammans med Trafikverket och orsakerna till att man avvaktar med  
att bygga en GC-bro m.m. Trafikverket vill inte ha passager med trafikljus längs E45. Trafikverket 
kommer inom kort med ett avtalsförslag om lösning på passage. Förslag att bygga en tunnel under 
E45 har utretts och skulle medföra problem ur både säkerhetsperspektiv och byggteknisk vinkel.  
 
Beslutsunderlag 

• Skrivelse från SPF, PRO och Melleruds ungdomsråd. 
• Arbetsutskottets beslut 2020-04-07, § 133. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att 

1. godkänna redovisningen. 

2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att besvara förslagsställarna utifrån lämnad redovisning. 
3. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att tillskriva Trafikverket med begäran om förnyad dialog 

kring trafiksäkerheten vid passage över E45 till köpcentret. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 157    
 
Samhällsbyggnadsfrågor  
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadschefen redogör för aktuella samhällsbyggnads- och planfrågor: 

• Projekt VA-utbyggnad i Upperud 
VA-chefen lämnar en aktuell rapport om pågående projekt angående utbyggnad av VA i Upperud. 

• Återköp av tomt 
Samhällsbyggnadschefen redovisar att kommunen återköper tomt då byggnation inte påbörjats 
inom två år. Enligt avtalet är köpeskilling är cirka 146 tkr. 

• Markköp 
Samhällsbyggnadschefen redovisar önskemål från AB Melleruds Bostäder om att köpa mark för 
byggnation av hyresfastighet – fastigheten Staren 16. Markpriset är 40 kronor/kvm. 

• Såld tomt längs E45 – förlängd tid för byggnation 
Samhällsbyggnadschefen redovisar förfrågan om förlängning avtid för byggnation på tomten. 
Arbetsutskottet godkänner förlängningen.  

• Strömbron i Håverud 
Samhällsbyggnadschefen informerar om pågående renovering av Strömbron och förseningen av 
projektet. Kommunen har krävt en tidplan från entreprenören där bron ska vara körbar innan maj 
månads utgång. Samhällsbyggnadsförvaltning för löpande diskussioner med näringsidkare vid 
Dalsland Center. 

 
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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§ 158 Dnr KS 2020/133 
 
Svar på remiss – Promemorian Ny associationsrätt för sparbanker 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun avstår från att lämna remissyttrande angående 
promemorian Ny associationsrätt för sparbanker. 

Sammanfattning av ärendet 

Finansdepartementet har den 3 mars 2020 översänt en remiss där Melleruds kommun är en av 
remissinstanserna. 

I promemorian föreslås att sparbanker ska tillämpa samma associationsrättsliga regler som gäller för 
ekonomiska föreningar, med de undantag som motiveras av den särskilda associationsformen och av 
bankrörelsen. 
En sparbank är en särskild associationsform. Den är i grunden närmast en stiftelse men har samma 
organisation som ett aktiebolag eller en ekonomisk förening. Till skillnad från sådana företag, som 
har ägare eller medlemmar, utövas den bestämmande makten i en sparbank av s.k. huvudmän, som 
representerar insättarna i banken. För sparbanker gäller dessutom särskilda regler om hur bankens 
egendom får användas. 
Den associationsrättsliga regleringen för sparbanker finns i dag i 1987 års sparbankslag. I 
promemorian föreslås att den lagen ska upphävas och att sparbanker i stället ska tillämpa lagen om 
ekonomiska föreningar med de undantag som motiveras av associationsformen (bl.a. bestämmelser 
om huvudmän och användning av egendom) och av bankrörelsen. Förslaget syftar till att sparbanker 
ska omfattas av en modern och ändamålsenlig reglering. 
I promemorian föreslås att sparbanker ska tillämpa samma associationsrättsliga regler som gäller för 
ekonomiska föreningar, med de undantag som motiveras av den särskilda associationsformen och av 
bankrörelsen. Vidare föreslås också att vissa föråldrade författningar om tillverkning av minnes- och 
jubileumsmynt ska upphöra att gälla. 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021. Sista dag att svara på remissen är den 3 
juni 2020. 

Beslutsunderlag 
• Missiv 
• Promemorian Ny associationsrätt för sparbanker  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun avstår från 
att lämna remissyttrande angående promemorian Ny associationsrätt för sparbanker. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 159 Dnr KS 2020/203 
 

Svar på remiss - Promemorian En utvecklad organisation för lokal statlig 
service – delredovisning avseende lämpliga platser 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun avger yttrande över promemorian  
En utvecklad organisation för lokal statlig service – delredovisning avseende lämpliga platser enligt 
föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Melleruds kommun har fått en inbjudan att yttra sig över PM:en ”En utvecklad organisation för lokal 
statlig service – delredovisning avseende lämpliga platser” , redovisad i mars 2020. Kommunen är en 
av sex remissinstanser i Västra Götaland – Västra Götalandsregionen, Partille, Mölndal, Herrljunga 
och Falköping.  
Lokal statlig närvaro i hela landet är viktig för att hålla ihop samhället och för att upprätthålla 
legitimitet och förtroende för de statliga myndigheterna, vilket tidigare har redovisats i flera 
servicekontorsutredningar. Denna PM är en första delredovisning av uppdraget att  

1 föreslå lämpliga platser där statliga servicekontor bör etableras och presentera takten och 
omfattningen på utbyggnaden samt kostnadsberäkningar för det 

2 analysera möjligheterna att utöka serviceutbudet med fler myndigheter 
3 analysera möjligheterna för servicesamverkan mellan stat, kommun och region. 
Analyserna avseende uppdrag 2 och 3 ovan kommer att redovisas i november 2020. 
 
Beslutsunderlag 

• Missiv 
• Remissen En utvecklad organisation för lokal statlig service – delredovisning avseende lämpliga 

platser - https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-
promemorior/2020/03/en-utvecklad-organisation-for-lokal-statlig-service--delredovisning-
avseende-lampliga-platser/ 

• Arbetsutskottets beslut 2020-04-07, § 121.  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Förslag till yttrande. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun avger 
yttrande över promemorian En utvecklad organisation för lokal statlig service – delredovisning 
avseende lämpliga platser enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 160 Dnr KS 2020/182 
 
Svar på ledamotsinitiativ angående kommunens styrning och den 
politiska oppositionens möjlighet till inflytande 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att initiativärendet är tillgodosett med hänvisning till nedanstående 
redovisning. 

Sammanfattning av ärendet 
Michael Mellby (S), Marianne Sand Wallin (S) och Thomas Hagman (S) föreslår i ett initiativärende 
att  

• Vi som största oppositionsparti garanteras plats vid uppsägningsförhandlingar och 
tjänstetillsättning av kommunchef 

• Rekrytering av ny kommunchef sker via upphandling av rekryteringsföretag och i en transparent 
process där vi som största oppositionsparti garanteras plats 

• Majoriteten redogör för hur man säkrar en fortsatt professionalisering av 
förvaltningsorganisationen, framtida kompetensförsörjning och tidplan för färdigställande av 
översiktsplanen. 

Initiativärendet är föranlett av beskedet att kommunchefens anställning upphört i början av mars 
2020. 

En enig Kommunstyrelse beslöt den 25 mars 2020 om följande process för rekrytering av ny 
kommunchef: 

1. tillsätta en beredningsgrupp för rekrytering av ny kommunchef. Gruppen består av en 
representant från varje politiskt parti med representation i kommunfullmäktige.  

2. beredningsgruppens ordförande är kommunstyrelsens ordförande.  

3. till gruppen knyts HR-chefen.  
4. ge HR-chefen i uppdrag att inleda rekryteringsprocessen.  

5. anlita ett externt företag.  

6. ge HR-chefen i uppdrag att återrapportera till beredningsgruppen.  
7. beredningsgruppen lämnar förslag till huvudkandidater till kommunstyrelsens arbetsutskott som 

genomför intervjuer.  
8. slutligt anställningsbeslut tas av kommunstyrelsen.  

Vad gäller kompetensförsörjningsplan har kommunfullmäktige den 25 mars 2020, § 61, 
beslutat att ge kommunstyrelsen i uppdrag att under 2020 påbörja arbetet med att ta fram en 
personalförsörjningsplan för Melleruds kommun för färdigställande under 2021, med syfte att 
synliggöra kommande års kompetensbehov samt med förslag på insatser och aktiviteter för att möta 
kommunens behov av kompetens. Arbetsutskottet har beslutat den 7 april 2020, § 128, att ge HR-
chefen i uppdrag att ta fram en personalförsörjningsplan som ska vara färdig under 2021 och att en 
delredovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 15 december 2020.  
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Arbetet med den nya översiktsplanen har pågått sedan hösten 2017. Planhandlingarna har  
varit på samråd över årsskiftet 2018/2019. Synpunkter från samrådet resulterade i en samråds-
redogörelse och har arbetats in i handlingen. Kommunstyrelsen beslöt den 8 april 2020, § 74, att 
godkänna utställningshandlingen och ställa ut Översiktsplan för Melleruds kommun under tiden 15 
april – 10 juni 2020. Därefter är planen klar för antagande av fullmäktige i september månad 2020. 
Då samtliga dessa frågor har underställts antingen kommunstyrelsen och/eller kommun-styrelsens 
arbetsutskott för beslut har oppositionspartiet haft möjlighet till inflytande.   
En situation där en kommunchef tvingas lämna sin tjänst ska vara ett undantag och kan inte ligga till 
grund för en fastslagen process. Varje sådan situation kräver sin egen process. Men inför en 
nyrekrytering av kommunchef bör arbetsutskottet underställas ett förslag till process. Det innebär att 
samtliga i arbetsutskottet representerade partier har ett inflytande.  

När det gäller fortsatt professionalisering av förvaltningsorganisationen ska den tillgodoses av de 
kompetenskrav som ställs vid varje rekrytering. Det är varje chefs i förvaltningsorganisationen 
ansvar att så sker. 

Beslutsunderlag 
• Skriftligt ledamotsinitiativ från Michael Melby (S) och Marianne Sand Wallin (S). 
• Kommunstyrelsens beslut 2020-03-25, § 62. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att initiativärendet är tillgodosett 
med hänvisning till nedanstående redovisning. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-05 24 
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 161 Dnr KS 2020/250    
 
Motion om att hela Åsensbruk ska leva, utredningsuppdrag 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att ge t.f. kommunchefen i uppdrag att utreda motionen och lämna  
förslag till svar.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Michael Melby (S), Marianne Sand Wallin (S) och Thomas Hagman (S) föreslår i en motion att 
kommunfullmäktige beslutar att  

• Kommunen tar fram ett utvecklingsprogram för Åsensbruk med omnejd som kan beslutas i 
kommunfullmäktige senast under våren 2022. 

• Programmet ska analysera de socioekonomiska förutsättningarna och hur vi motverkar att 
Åsensbruk blir ett socialt utsatt område. 

• Programmet ska innehålla hur kommunen säkerställer lokal social service iform av förskola, skola, 
äldreomsorg och ett mindre lokalt servicekontor. 

• Programmet ska innehålla hur kommunen ska locka yrkesverksamma att bosätta sig i Åsensbruk 
med omnejd med stöd av attraktiva bostäder och en infrastruktur som på allvar medger 
dagpendling till näraliggande arbetsmarknadsregioner. 

• Programmet ska ange en för kommunen långsiktig finansiell investeringsplan. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att ge kommunchefen i uppdrag  
att utreda motionen och lämna förslag till svar.  
 
Beslutsgång 

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

T.f. kommunchefen 
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§ 162 Dnr KS 2017/303 
 
Översiktsplan för Melleruds kommun, nu-2030, förlängning av 
utställningstiden 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att förlänga utställningstiden för förslag till ny Översiktsplan,  
nu-2030, för Melleruds kommun i enlighet med 3 kap. 12 § Plan- och bygglagen (2010:900),  
till den 17 juni 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Melleruds nya översiktsplan, nu-2030, är för närvarande under utställning. Nuvarande utställningstid 
är mellan 15 april och 10 juni 2020. För att berörda myndigheter ska ha tid att avge sitt yttrande 
föreslås att Melleruds kommun förlänger utställningstiden till den 17 juni 2020. 

 Beslutsunderlag 
• Förslag till utställningshandling – Översiktsplan för Melleruds kommun, nu-2030. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 

  
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att förlänga utställningstiden för 
förslag till ny Översiktsplan, nu-2030, för Melleruds kommun i enlighet med 3 kap. 12 § Plan- och 
bygglagen (2010:900), till den 17 juni 2020. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 163 Dnr KS 2020/119 
 
Svar på remiss – Förslag till Överenskommelse om gemensam och 
trafikslagsövergripande trafikledning i form av samverkansregler  
för trafiksystemet kring Göta älv, med avgränsning Storgöteborg i 
enlighet 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande på förslag till Överenskommelse om gemensam och 
trafikslagsövergripande trafikledning i form av samverkansregler för trafiksystemet kring Göta älv, 
med avgränsning Storgöteborg i enlighet med bilaga 1. 

Sammanfattning av ärendet 
Vänersamarbetet har beslutat att skicka förslag till ”Överenskommelse om gemensam och 
trafikslagsövergripande trafikledning i form av samverkansregler för trafiksystemet kring Göta älv, 
med avgränsning Storgöteborg” till alla kommunerna kring Vänern, för att ge möjligheter att 
inkomma med synpunkter senast 20 maj. Synpunkterna sammanställs av ansvarig på 
Vänersamarbetet och skickas därefter in gemensamt till Trafikverket. 
Bakgrunden till att förslag till trafikledningssystem har tagits fram är att Göteborgs kommun avser 
att under 2021 ersätta Göta älvbron med Hisingsbron som har en lägre seglingsbar höjd. I Mark- och 
Miljööverdomstolens domslut (M 8396-14, daterad 2016-05-04) fastslås att Göteborgs kommun ska 
verka för ett effektivt trafikledningssystem som omfattar samtliga trafikslag som trafikerar på och 
under bron. 

Förslaget till trafikledningssystem beskriver vilka samverkansregler som ska gälla för yrkessjöfart 
respektive fritidssjöfart vid Hisingsbron och Marieholmsbroarna. Planen är att samverkansreglerna 
ska generera arbetsrutiner för berörda parter som kan börja tillämpas när Hisingsbron tas i drift för 
allmän vägtrafik våren 2021. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till ”Överenskommelse om gemensam och trafikslagsövergripande trafikledning i form av 

samverkansregler för trafiksystemet kring Göta älv, med avgränsning Storgöteborg”.  
• Trafikslagsövergripande trafikledning Göta älv – Storgöteborg, 2020-02-24 
• Kommunikation från ansvarig på Vänersamarbetet om förlängd deadline, 2020-03-30. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Yttrande från Melleruds kommun, bilaga 1 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande på förslag  
till Överenskommelse om gemensam och trafikslagsövergripande trafikledning i form av 
samverkansregler för trafiksystemet kring Göta älv, med avgränsning Storgöteborg i enlighet med 
bilaga 1. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 164 Dnr KS 2020/119 
 
Svar på remiss - Förslag till överenskommelse Vänersjöfarts-
överenskommelse 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att hänvisa frågan om att tillgodose kommunens intressen att hanteras 
av Vänersamarbetet.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Trafikverket har tagit fram en överenskommelse (TRV 2020/4401) som kortfattat handlar om 
utveckling av Vänersjöfarten. Genom överenskommelsen förbinder sig parterna, offentliga 
organisationer och näringen, till att verka för satsningar som går mot det gemensamma målet om 
överflyttning av gods och ökning av gods på sjön, hamnutveckling med mera. Dessutom ska 
undertecknade parter göra insatser som möjliggör för ökad mängd gods i området och tillsätta 
experter att delta i relevanta arbetsgrupper som ska arbeta fram förslag till det fortsatta arbetet. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till Vänersjöfartsöverenskommelse 2020 
• Vänersjöfartsöverenskommelse 2020 – fortsatt arbete 
• Konversation med ansvarig på Vänersamarbetet, 2020-04-23 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att hänvisa frågan om att 
tillgodose kommunens intressen att hanteras av Vänersamarbetet.  
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 165  
   
Aktuella frågor 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Arbetsutskottets ledamöter och t.f. kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Nätaktiebolaget Brålanda Biogas 
Ordföranden informerar om kommande styrelsemöte den 6 maj 2020. 

• Mellbo 
Ordföranden informerar om kommande årsstämma den 7 maj 2020. 

• Fyrbodals kommunalförbund 
Ordföranden informerar om kommande Delregionalt kollektivtrafikråd och förbundets 
direktionsmöte den 7 maj 2020. 

• Campus Dalsland 
Ordföranden informerar om kommande träff om Campus Dalsland den 13 maj 2020 där 
kommunstyrelseordföranden och kommunchefer i Dalslands deltar. 

• Skjutbanan i Åsensbruk 
1:e vice ordföranden efterfrågar vad som händer med flyttning av skjutbanan i Åsensbruk. 

• Planprioritering 
Ordföranden informerar om att planprioriteringen ska tas upp vid kommande arbetsutskott  
så att en eventuell omprioritering av detaljplaner kan göras.  

 
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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§ 166 Dnr KS 2020/207 
 
Ansökan om medel i projekt Jobbredo 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att tilldela kultur- och utbildningsförvaltningens enhet Servicelaget  
12 000 kronor/månad för att anställa en person med nystartsjobb under 12 månader.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Ett viktigt syfte är att i större utsträckning ge förutsättningar för fler som står långt ifrån 
arbetsmarknaden att genom denna typ av anställning komma ut i arbete och skapa egen 
försörjning. 
Melleruds kommun har den tredje högsta arbetslösheten i hela Västra Götaland och har många 
personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och som är beroende av försörjningsstöd. 

AME har ambitionen att arbeta än närmare IFO med att skapa aktiviteter för de som står långt  
ifrån arbetsmarknaden.  

För att kunna utveckla verksamheten ytterligare och få fler personer närmare egen försörjning så 
behöver vi stötta förvaltningarna med ekonomi i syfte att anställa med anställningsstöd, detta i sin 
tur ger personer som lever på försörjningsstöd en möjlighet att komma till en egen försörjning. 

Kostnaden för anställningen finansieras från kommunstyrelsens utvecklingsmedel. Besparing sker i 
minskad utbetalning av försörjningsstöd. 

Med denna satsning kommer vi få fler personer ut i arbete och därigenom minskade kostnader för 
försörjningsstöd. Den sociala aspekten är också stor då många hushåll kommer kunna få egen 
försörjning. 
 
Beslutsunderlag 

• Kultur- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att tilldela kultur- och 
utbildningsförvaltningens enhet Servicelaget 12 000 kronor/månad för att anställa en person  
med nystartsjobb under 12 månader.  
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till  
Kultur- och utbildningschefen 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen 
Ekonom kultur- och utbildningsförvaltningen   
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§ 167   
 
Rapporter 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Arbetsutskottets ledamöter och t.f. kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m: 

• Dalslands miljö- och energiförbund 
Ordföranden rapporterar från direktionsmöte den 17 april 2020. Beslut om oförändrad bud 2021. 
Uppdrag har getts till nämnd at komma med förslag till effektiviseringar. 

• Dalslands Turist AB 
Ordföranden rapporterar från bolagsstämman den 21 april n2020. Förslag på namnändring 
till Visit Dalsland. 

• POLSAM 
Ordföranden och 2:e vice ordföranden rapporterar från POLSAM-möte den 26 april 2020. 

• Melleruds IF 
Ordföranden rapporterar från möte den 27 april 2020 med Melleruds IF:s kassör tillsammans  
med t.f. kommunchefen om biografverksamheten i Centrumsalongen och diskussioner kring  
nytt hyresavtal. 

• Post Nord 
Ordföranden rapporterar från möte den 29 april 2020 med Post Nord tillsammans med t.f. 
kommunchefen och 2:e vice ordförande om framtida förändring av postutdelning.  

• AB Melleruds Bostäder 
Ordföranden och 2:e vice ordföranden rapporterar från presidiedialog den 29 april 2020  
med AB Melleruds Bostäder. Program för BO-dialog är under utarbetande. 

• COOP-fastigheten i Mellerud 
Ordföranden rapporterar från möte med företrädare för COOP om fastighetens framtid. 

• Skålleruds fiberförening 
Daniel Jensen (KD) rapporterar från styrelsemötet i april 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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§ 168    
 
Personalfrågor  
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
HR-chefen informerar om aktuella personalfrågor: 

• Rekrytering av ny kommunchef 
HR-chefen informerar om att 26 ansökningar inkommit. Ansökningarna har skickats ut till 
arbetsutskottet och till rekryteringsgruppen samt förvaltningschefer. 

• Centralt samverkansavtal 
HR-chefen informerar om att ett förslag har skickats ut till de fackliga parterna för synpunkter. 

• Svar till Arbetsmiljöverket 
HR-chefen informerar om Arbetsmiljöverkets synpunkter på kommunens svar och hur de  
kommer att gå vidare. 

• Lönerevision 2020 
2:e vice ordföranden efterfrågar aktuellt läge i löneförhandlingarna. HR-chefen informerar om  
hur långt de kommit. 

• Heltidsprojektet 
1:e vice ordföranden efterfrågar aktuellt läge i heltidsprojektet HR-chefen lämnar en kort 
information. En uppföljning av projektet kommer att redovisas vid arbetsutskottets sammanträde 
den 26 maj 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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§ 169    
 
Näringslivsfrågor  
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden och t.f. kommunchefen redogör för aktuella näringslivsfrågor: 

• Näringslivsrådet 
Ordföranden informerar om de återkommande träffarna i Näringslivsrådet.  

• Näringslivsutvecklare 
Kommunen står för närvarande utan näringslivsutvecklare. T.f. kommunchefen och ordföranden 
upprätthåller näringslivsverksamheten så långt det är möjligt med hjälp av kommunikatören  
för att få ut information m.m. Resonemang pågår kring eventuell vikarie och i så fall vilken 
omfattning fram till det att ordinarie återkommer från tjänstledighet. Klart med fackliga 
organisationer att vikariatet inte behöver annonseras. 

• Omställningsstöd till företag 
Ordföranden informerar om kriterierna för att få omställningsstöd. Prövning av ansökningar 
kommer att göras av Skatteverket. 

 
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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