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§ 453 Dnr KS 2016/325.214   
 
Antagande av detaljplan för kvarteret Lunden 3 m.fl.  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen för kvarteret Lunden 3 m.fl. 
enligt föreliggande förslag.  
 
Sammanfattning av ärendet  

Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av sporthallen 
samt att begränsa biltrafiken på Bergsgatan.  

Planområdet omfattar nuvarande Rådahallen samt cirka 60 meter söder om 
sporthallen och cirka 40 meter norr om hallen. Planförslaget medger en utbyggnad  
i storleks-ordningen 25 x 60 meter med en högsta byggnadshöjd på 10 meter. 
Detaljplanen omfattar även en del av Bergsgatan, nämligen delen mitt för 
nuvarande Rådahallen. Avsikten är att skapa en yta där enbart gång- och 
cykeltrafik är tillåten och därigenom stoppa genomfartstrafiken med bilar på 
Bergsgatan.  

Detaljplaneförslaget var ute på samråd under sommaren 2016. Byggnadsnämnden 
beslutade därefter att en granskningshandling skulle tas fram genom att bearbeta 
samrådshandlingen med beaktande av de inkomna synpunkterna.  

Planförslaget var ute på granskning under perioden 2016-10-10--2016-10-31.  
Sju yttranden kom in till kommunen, dessa har sammanfattats och kommenterats  
i bifogat granskningsutlåtande.  

Byggnadsnämnden finner efter den genomförda planprocessen att markområdet  
vid Rådahallen är lämpligt för den bebyggelse som planen avser.  
 
Byggnadsnämnden beslutade den 23 november 2016, § 195, att godkänna 
antagandehandlingarna inklusive granskningsutlåtandet samt att föreslå 
kommunfullmäktige att anta detaljplanen för Lunden 3 m.fl. 
 
Beslutsunderlag  

• Förslag till antagandehandlingar för kvarteret Lunden 3 m.fl. 
• Byggnadsnämndens beslut 2016-11-23, § 195. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen för 
kvarteret Lunden 3 m.fl. enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-12-20 4
  
 
 
 
 
 

§ 454 Dnr KS 2016/507.023   
 
Anställning av socialchef 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. anställa Roger Granat, som socialchef, från och med den 20 mars 2017.  

2. godkänna upprättat anställningsavtal. 

3. ge kommunchefen i uppdrag att underteckna anställningsavtalet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Då nuvarande socialchefen kommer att sluta sin anställning har kommunen 
genomfört ett rekryteringsarbete för att kunna anställa en ny förvaltningschef för 
socialförvaltningen. Tretton personer har sökt tjänsten och sex har intervjuats.   
 
Beslutsunderlag 

• Protokoll från MBL-förhandling 2016-12-14. 
• Förslag till anställningsavtal. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

1. anställa Roger Granat, som socialchef, från och med den 20 mars 2017.  

2. godkänna upprättat anställningsavtal. 

3. ge kommunchefen i uppdrag att underteckna anställningsavtalet. 
 
Beslutsgång 

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

Kommunchefen  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 455 Dnr KS 2016/588.861   
 
Dalslands Kanals 150-årsjubileum 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att tillsätta en 
samordningsgrupp för aktiviteter under Dalslands Kanals 150-årsjubileum. 
 
Sammanfattning av ärendet 

2018 firar Dalslands kanal 150-årsjubileum. Under drygt ett år har en grupp  
med representanter för berörda kommuner arbetat med programmet. Det finns 
önskemål att forma en samordningsgrupp för de aktiviteter som kommer att 
anordnas i Melleruds kommun. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att ge kommunchefen i  
uppdrag att tillsätta en samordningsgrupp för aktiviteter under Dalslands Kanals 
150-årsjubileum. 
 
Beslutsgång 

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

Kommunchefen 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 456 Dnr KS 2016/589.861   
 
Kanalyran 2017 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. anta riktlinjer för Kanalyran 2017 enligt föreliggande förslag. 

2. anslå 75 tkr av kommunens medel till Kanalyran 2017. De extra 25 tkr  
utöver budget finanserias inom kommunstyrelsens avsatta medel. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Kanalyran 2017 är planerad till 30 juni-2 juli. Planeringen har påbörjats, men  
för att arbetet ska komma igång på allvar behövs beslut i följande nyckelfrågor: 

• Allmän inriktning 
• Verksamhet på Köpmantorget  
• Verksamhet på Österrådaplan 
• Kanalyrans ekonomi 

 
Beslutsunderlag  

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

1. anta riktlinjer för Kanalyran 2017 enligt föreliggande förslag. 

2. anslå 75 tkr av kommunens medel till Kanalyran 2017. De extra 25 tkr utöver 
budget finanserias inom kommunstyrelsens avsatta medel. 

 
Beslutsgång 

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

Kultur- och fritidsutvecklaren 
Kommunchefen 
Ekonomichefen 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 457    
 
Kultur- och fritidsfrågor  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och fritidsutvecklaren redogör för aktuella kultur- och fritidsfrågor:  

• Anslagstavlor 
Ny anslagstavla har satts upp i fönstret bredvid Medborgarkontoret. 

• Föreningshuset 
Ny styrelse har tillsats.  

• Dalslands Konstmuseum 
Henriette Osbeck kommer att väljas in som ny ledamot i styrelsen efter  
Simon Roos. Plus minus noll i ekonomin. Besöksrekord med 16 000 besökare. 

• Västarvet 
En arenavecka (vecka 38/2017) genomförs tillsammans med kommunen. 

• Dalslands Litteraturförening 
Eventuellt deltagande i Bokmässan 2017. Förhandlingar pågår om bok om 
Dalslands historia. 
 

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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§ 458 Dnr KS 2016/582.615   
 
Vuxenutbildningens verksamheter och samarbete med  
andra kommuner 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Kultur- och utbildningsförvaltningens senaste elevmätning visar ett elevantal 
på totalt 360 studerande inom vuxenutbildningen och SFI. Svårigheter för 
vuxenutbildningen idag är framförallt brist på lokaler och på behöriga lärare.  

Några mål för vuxenutbildningen inför framtiden är bland annat att de som läser 
ska klara minst godkänt betyg och bli behöriga för vidare studier. Den målgrupp 
som detta framförallt gäller är nyanlända som behöver bli behöriga på grund-
läggande nivå. Ett annat mål är att kunna bo kvar i Melleruds kommun och 
kombinera det med studier på högre nivå. Målgruppen är studerande vid 
vuxenutbildningen, samt vid högskola på distans. 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 23 november 2016, § 91, att 
kontakta kommunstyrelsens arbetsutskott gällande detta ärende.  

 
Beslutsunderlag 

• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2016-11-23, § 91. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att godkänna redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-12-20 9
  
 
 
 
 
 

§ 459 Dnr KS 2016/578.106   
 
Samverkansöverenskommelse med medborgarlöfte mellan 
Polisområde Östra Fyrbodal och Melleruds kommun 2017 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. teckna samverkansöverenskommelse mellan Polisområde Östra Fyrbodal  
och Melleruds kommun för 2017. 

2. teckna medborgarlöfte mellan Polisområde Östra Fyrbodal och Melleruds 
kommun för 2017. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Målsättningen med samverkansöverenskommelsen är att öka tryggheten och 
minska brottligheten i Melleruds kommun. Syftet är att skapa bättre förutsättningar 
för en gemensam lägesbild. Samverkan mellan samhällets olika aktörer sker redan 
på en rad olika områden. Överenskommelsen syftar därför till att fördjupa och 
utveckla denna samverkan ytterligare och därigenom stärka det lokala 
brottsförebyggande rådets arbete (BRÅ). 

Polisen och Melleruds kommuns medborgarlöfte innebär fokus på vad som 
framkommit i medborgardialogerna och tre målområden har arbetats fram;  

• Ökad polisär närvaro 
• Trygghet i det offentliga rummet  
• Trafiksäkerhetsarbete.  

Inom varje område upprättas en aktivitetsplan där kommunen respektive polisen 
beskriver vad som ska uppnås.  
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till samverkansöverenskommelse för 2017. 
• Förslag till medborgarlöfte mellan Polisområde Östra Fyrbodal och Melleruds 

kommun för 2017. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att  

1. teckna samverkansöverenskommelse mellan Polisområde Östra Fyrbodal och 
Melleruds kommun för 2017. 

2. teckna medborgarlöfte mellan Polisområde Östra Fyrbodal och Melleruds 
kommun för 2017. 

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 460 Dnr KS 2016/424.293 
 
Svar på medborgarförslag om toaletter i Gerdserudsparken 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen avslår förslag om toaletter i Gerdserudsparken.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Ingvar Lisius, Mellerud, föreslår i ett medborgarförslag att Melleruds kommun 
installerar ett par toaletter i Gerdsrudsparken i Mellerud, en bit ifrån själva 
rastplatsen och med röjd väg ända fram. 

”Gerdsrudsparken” är en informationsplats och uppfyller inte Trafikverkets kriterier 
för rastplatser utmed de statliga vägarna. 

Väg E45 sträcker sig cirka tre mil genom Melleruds kommun. På denna sträcka har 
Trafikverket tre rastplatser med toaletter och i centrala Mellerud har kommunen två 
offentliga toaletter. Tillsammans finns fem offentliga toaletter vid eller i närheten av 
E45:an genom Melleruds kommun. 

Utredningens samlade bedömning är att medborgarförslag om toaletter i 
Gerdsrudsparken bör avslås.  
 
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag 
• Kommunstyrelseförvaltningens förslag till svar.   

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen avslår förslag om toaletter i 
Gerdserudsparken. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 461 Dnr KS 2015/608.286   
 
Byggnation av särskilt boende på Ängenäs, uppdrag till 
socialnämnden om antal platser 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge socialnämnden i uppdrag att ta beslut om antal 
platser i det särskilda boendet på Ängenäs senast den 15 januari 2017. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Det finns två särskilda boende, Bergs och Kroppefjäll, som inte håller den standard 
som idag ställs på särskilda boenden. Under många år har det diskuterats en 
förändring av lokalerna. Ska de renoveras eller ska det vara nybyggnation och om 
det ska vara nybyggnation - var ska det nya särskilda boendet i så fall ligga? 

Den 21 april 2015 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att tillsätta en 
arbetsgrupp bestående av kommunchef, socialchef, sektorchef för vård och omsorg 
och samhällsbyggnadschef. Arbetsgruppens uppgift var att ta fram beslutsunderlag 
för: 

• Lokalisering av särskilt boende. 
• Bygga nytt eller bygga till. 
• Var ska korttidsplatser och rehab lokaliseras 
• Förslagen skulle redovisas den 20 oktober 2015 i KSAU. 

Kommunstyrelsen beslutade den 2 december 2015, § 223, att ge kommunchefen, 
socialchefen och samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram handlingar för att 
kunna ta beslut om byggnation av ett nytt särskilt boende med 45 platser. 
Underlaget ska vara klart, så att en upphandling är möjlig att genomföra från och 
med januari 2017 och med byggstart i augusti 2017. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att ge socialnämnden i  
uppdrag att ta beslut om antal platser i det särskilda boendet på Ängenäs  
senast den 15 januari 2017. 
 
Beslutsgång 

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

Socialnämnden 
Socialchefen 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 462 Dnr KS 2016/605.056   
 
Projekt Hunnebyn, projektbeskrivning och igång-
sättningsbeslut 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta 
projektet Hunnebyn och lämna en slutredovisning när projektet är slutfört. 
 
Sammanfattning av ärendet 

På Hunnebyns avfallsanläggning finns ett undermåligt skydd för det miljöfarliga 
avfallet som kommer till anläggningen. Länsstyrelsen har även påpekat detta vid 
sin tillsyn av Hunnebyn. Miljöfarligt avfall står utomhus och är även lätt att ta med 
sig ifrån tippen. Förvaltningen kommer säkra upp det miljöfarliga avfallet bättre och 
få till en bra miljö för alla som har med avfallet att göra genom att bygga ett 
mindre förvaringsrum och få det miljöfarliga avfallet mer inomhus. 

Projektet beräknas pågå från den 16 januari till den 31 augusti 2017. 
 
Beslutsunderlag 

• Projektbeskrivning med kalkyl. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen 
i uppdrag att starta projektet Hunnebyn och lämna en slutredovisning när projektet 
är slutfört. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 463 Dnr KS 2016/604.056   
 
Investering i ny gräsklippare för Rådavallen 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. omfördela 200 tkr ur 2016 års investeringsbudget för inköp av gräsklippare.  

2. investeringen ska finansieras via driftbidrag som utbetalas till Melleruds IF för 
skötsel av Rådavallen. 

3. avskrivningstiden är fem år. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Melleruds IF har idag en gräsklippare som är utsliten och kräver mycket 
underhållskostnader. Föreningen vill investera i en ny gräsklippare inklusive 
snöblad. Den gamla klipparen lämnas i byte. 
 
Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse med offerter. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

1. omfördela 200 tkr ur 2016 års investeringsbudget för inköp av gräsklippare.  

2. investeringen ska finansieras via driftbidrag som utbetalas till Melleruds IF för 
skötsel av Rådavallen. 

3. avskrivningstiden är fem år. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 464 Dnr KS 2016/215.130   
 
Information om arbetsmarknadsfrågor med fokus på 
integration 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Administrative chefen m.fl. informerar om ansvarsfördelningen inom 
etableringsarbetet för flyktingar samt arbetsmarknadsenhetens olika insatser:  

• Ansvarsfördelning 
Administrative chefen informerar om ansvarsfördelningen mellan myndigheter 
som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen, 
Melleruds kommun, Migrationsverket och Länsstyrelsen Västra Götaland. 
Vidare informerar han om ansvarsfördelningen mellan de kommunala 
verksamheterna kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott, kultur-  
och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. 

• Vad görs idag? 
Arbetsförmedlingens representanter informerar om vad myndigheten operativt 
och strategiskt kan stödja och erbjuda de sökande. Arbetsmarknadsenhetens 
coacher informerar och vad de arbetar med. 

• Statistik 
Arbetsförmedlingens representanter informerar om arbetslöshetens utveckling  
i Mellerud 2004-2016, fördelning i olika grupper som t.ex. utbildningsnivå, ålder, 
kön och inrikes/utrikes födda. Rektorn för vuxenutbildning redovisar aktuella 
mätningar från vuxen- och SFI-utbildningarna. Vidare informerar hon om 
Komvux, SFI, Yrkesvux, Lärvux och uppdragsutbildning m.m. Svårigheter idag  
är brist på lokaler, behöriga legimiterade lärare och ekonomin. 

• Framåt 
Nya åtgärder med extra tjänster, traineejobb m.m. Vad vill vuxenutbildningen i 
Mellerud satsa på? Vilka nya insatser erbjuder arbetsmarknadsenheten från och 
med 2017? Var kommer jobben i Västra Götaland att finnas i framtiden? 
 

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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§ 465 
 
Personalfrågor  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

HR-chefen informerar om aktuella personalfrågor:  

• Chefshandbok 
Chefshandboken tillgänglig från och med denna vecka. Innehåller aktuell 
information om rekrytering, lagar och avtal, blanketter m.m. 

• Utkast likabehandlingsplan 
Utkastet ska behandlas i referensgruppen innan politisk behandling i 
arbetsutskottet i februari 2017. 

• Central kartläggning – kompetensförsörjning 2017 
Nämndmål att vara en attraktiv arbetsgivare. Kartläggning påbörjad. 
Förvaltningschefer, administrativ chef och rektor för vuxenutbildning har  
fått i uppdrag att inventera hur det ser ut i förvaltningarna när det gäller 
svårrekryterade grupper, troliga orsaker, lämna förslag på hur vi kan behålla 
medarbetare samt inventera hur kompetensutvecklingen ser ut. Vad händer 
idag, vad planeras? 

• Nytt avtal företagshälsovård - Säfflehälsan 
Nytt avtal från och med januari 2017 – Säfflehälsan kommer att finnas två  
dagar i veckan på SunLike i Mellerud. 

• Årshjul kring arbetsmiljöarbete 
Obligatorisk arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud, medarbetar-
enkät, utbildning kring skadligt bruk, introduktionsutbildning för nya chefer, 
arbetsmiljöutbildning valfri riktad mot egna verksamheter. 

• Rätten till heltid 
Inventera hur andra kommuner jobbar med detta. Kartlägga hur det ser ut i 
verksamheten i Melleruds kommun. Lyfta frågan med politiken. Resurser/medel 
för att införa rätten till heltid. 

 
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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§ 466 Dnr KS 2016/568.014   
 
Västtrafiks kommundialog 2016 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att överlämna Melleruds kommuns inspel/synpunkter på 
Västtrafiks kommundialog 2016 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Västtrafik har skickat ut ett antal frågor till kommunerna i Fyrbodal som en del  
av ett fördjupat dialogmöte för att diskutera kollektivtrafikens utveckling för de 
närmaste åren, med fokus på 2018-2019. 

Inbjudan till dialogmötet skickas ut till de tjänstemän och politiker som är 
kollektivtrafikansvariga i respektive kommun, men även ytterligare tjänstemän  
och politiker, som är engagerade i kollektivtrafik och/eller samhällsutvecklings-
frågor. 

Dalslandspendelns medlemmar har bidragit till dessa inspel och förslag. 

Arbetsutskottet beslutade den 6 december 2016, § 449, att ge verksamhets-
utvecklaren i uppdrag att fortsätta beredningen av ärendet. Redovisning ska  
ske vid arbetsutskottets sammanträde den 20 december 2016. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2016-12-06, § 449. 
• Synpunkter från Thomas Hagman (S). 
• Kommunstyrelseförvaltningens förslag till inspel/synpunkter. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att överlämna Melleruds 
kommuns inspel/synpunkter på Västtrafiks kommundialog 2016 enligt föreliggande 
förslag. 
 
Beslutsgång 

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

Västtrafik AB  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 467 Dnr KS 2015/647.003 
 
Ägardirektiv för Melleruds Bostäder AB 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta ägardirektiv för Melleruds Bostäder AB  
enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Behov finns att genomföra en översyn och revidera ägardirektiven för Melleruds 
Bostäder AB för att bättre anpassa dem till bolagets verksamhet. 
 
Beslutsunderlag 

• Nuvarande ägardirektiv för Melleruds Bostäder AB. 
• Förslag till reviderade ägardirektiv för Melleruds Bostäder AB. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att anta ägardirektiv för 
Melleruds Bostäder AB enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 468 Dnr KS 2016/576.512   
 
Medborgarförslag om farthindrande passage på Österråda-
gatan i Mellerud, utredningsuppdrag 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet ger utredaren i uppdrag att utreda medborgarförslaget och  
lämna förslag till svar. Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets 
sammanträde den 21 februari 2017. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Rune I Bohlin, Mellerud föreslår i ett medborgarförslag den 5 december 2016  
att Melleruds kommun sätter upp en farthindrande passage på Österrådagatan  
i Mellerud som hastighetsdämpande åtgärd. 
 
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet ger utredaren i uppdrag att utreda 
medborgarförslaget och lämna förslag till svar. Redovisning av uppdraget ska ske 
vid arbetsutskottets sammanträde den 21 februari 2017. 
 
Beslutsgång 

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

Utredaren 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 469 Dnr KS 2016/603.049   
 
Redovisning av Melleruds kommuns representation och 
kurser/konferenser m.m. under 2015 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Melleruds kommuns samlade kostnader för representation och kurser/ 
konferenser m.m. under 2015 har tagits fram och sammanställts av 
kommunstyrelseförvaltningen som en kommentar till Aftonbladets artikel  
om representationskostnader hos landets kommuner och myndigheter.  
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens kostnadssammanställning. 
 
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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§ 470    
 
Aktuella asyl-, flykting- och integrationsfrågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunchefen informerar om aktuella asyl-, flykting- och integrationsfrågor:  

• Avtal Sunnanå Kullen  
Kommunchefen redogör för omförhandling/avslut av avtal om lägenheter  
i fastigheten Sunnanå Kullen (HVB för ensamkommande). 

 
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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§ 471  
   
Aktuella frågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor:  

• Socialtjänsten 
Kommunchefen redogör för förslag på omorganisation av ansvarsområden inom 
socialtjänsten och framtida rekryteringar för att minska konsultkostnaderna. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): xxxx 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 472    
 
Rapporter 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden 
m.m: 

• Konferens om kompetensförsörjning inom Fyrbodal 
Kommunstyrelsens vice ordförande och kommunchefen deltog i konferens 
den 8/12 i Trollhättan. 

 
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 
 
 


