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§ 131 Dnr KS 2016/162.003   
 
Reglemente för kommunala funktionshinderrådet 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar om följande förändringar under rubriken Rådets 
sammansättning i Reglemente för kommunala funktionshinderrådet: 

1. Kommunstyrelsen utser politiska ledamöter och ersättare, varav minst en ska 
vara ledamot i kommunstyrelsen och minst en från varje nämnd. 

2. Riksorganisationer för funktionsnedsatta nominerar 1 ledamot och 1 ersättare 
per organisation. Dessa ska vara skrivna i Melleruds kommun. 

Förändringar ska vara möjliga under mandatperioden såväl beträffande 
ledamöter som organisationer. 

3. Organisation som ingår i det kommunala funktionshinderrådet ska före den  
1 november det år kommunfullmäktige väljs lämna förslag till kommunstyrelsen  
på ledamöter och ersättare. 

4. Kommunala funktionshinderrådet ska organisatoriskt vara knutet till social- 
nämnden. 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer Reglemente för kommunala funktionshinderrådet 
enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har den 29 mars 2016, § 26, beslutat att lämna över ett förslag  
till ett nytt reglemente för det kommunala handikapprådet som i och med detta 
byter namn till Kommunala Funktionshinderrådet (KFR). 

Reglementen bör även ses över och förändras beroende på omvärldsförändringar 
och/eller på att utvecklingen kräver det. Det har dessutom funnits önskemål om 
förändringar i organisationstillhörighet. 

Det kommunala handikapprådet i Mellerud har varit ett organ för överläggningar, 
samråd och ömsesidig information mellan företrädare för funktionshinderföreningar, 
styrelse och nämnder. Det nuvarande reglementet för kommunala handikapprådet 
(KHR) är från december 2003 och det är nu tid för förslag till ett nytt reglemente.  
I förslaget till nytt reglemente finns några viktiga förändringar i förhållande till det 
tidigare reglementet, bl.a. ett namnbyte. Namnet är i fortsättningen Kommunala 
Funktionshinderrådet (KFR). Dessutom föreslås att KFR organisatoriskt ska vara 
knutet till Kommunstyrelsen samt att riksorganisationer för funktionsnedsatta 
nominerar en ledamot och en ersättare per organisation. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunala handikapprådets reglemente 2003-12-17. 
• Förslag till reviderat reglemente. 
• Socialnämndens beslut 2016-03-29, § 26. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-19 4
  
 
 
 
 
 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar om följande förändringar  
under rubriken Rådets sammansättning i Reglemente för kommunala 
funktionshinderrådet: 

1. Kommunstyrelsen utser politiska ledamöter och ersättare, varav minst en ska 
vara ledamot i kommunstyrelsen och minst en från varje nämnd. 

2. Riksorganisationer för funktionsnedsatta nominerar 1 ledamot och 1 ersättare 
per organisation. Dessa ska vara skrivna i Melleruds kommun. 

Förändringar ska vara möjliga under mandatperioden såväl beträffande 
ledamöter som organisationer. 

3. Organisation som ingår i det kommunala funktionshinderrådet ska före den  
1 november det år kommunfullmäktige väljs lämna förslag till kommunstyrelsen  
på ledamöter och ersättare. 

4. Kommunala funktionshinderrådet ska organisatoriskt vara knutet till social- 
nämnden. 

Kommunfullmäktige fastställer Reglemente för kommunala funktionshinderrådet 
enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 132 Dnr KS 2016/161.003   
 
Reglemente för kommunala pensionärsrådet, ändring 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Arbetsutskottet beslutar om följande förändringar under rubriken Rådets 
sammansättning i Reglemente för kommunala funktionshinderrådet: 

1. Kommunstyrelsen/socialnämnden utser politiska ledamöter och ersättare varav 
minst en ska vara ledamot i kommunstyrelsen och minst en från socialnämnden. 

2. Riksorganisationen för pensionärer som genom sin lokalförening bedriver 
organiserad verksamhet inom kommunen ska vara representerad enligt följande: 

 PRO Mellerud och SPF Mellerud utser vardera två ledamöter samt ersättare för 
ordinarie ledamöter. Demensföreningen i Mellerud utser en ledamot samt 
ersättare. 

3. Kommunen fastställer antalet ledamöter och ersättare från de pensionärs-
organisationer som ska ingå i det kommunala pensionärsrådet. Antalet 
ledamöter från respektive organisation bestäms med hänsyn till antalet 
medlemmar och samhällsinriktad verksamhet. 

 
4. Organisation som ingår i det kommunala pensionärsrådet ska före den  

1 november det år kommunfullmäktige väljs lämna förslag till socialnämnden  
på ledamöter och ersättare. 

5. Kommunala pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till socialnämnden. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer Reglemente för kommunala pensionärsrådet  
enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Nuvarande reglemente för kommunala pensionärsrådet antogs i december 2003.  
I reglementet finns bland annat beskrivet vilket syfte rådets arbete har, arbets-
uppgifter, rådets sammansättning, organisation och arbetsformer samt ekonomi. 

Kommunala pensionärsrådets frågor tenderar mer och mer att handla om samhälls-
frågor som inte socialnämnden ansvarar för varför det föreslås att kommunala 
pensionärsrådet organisatoriskt knyts till kommunstyrelsen. 

Även intresseföreningarna har lämnat in förslag på ändring av reglementet där det 
bland annat föreslås att skriftlig kallelse jämte föredragningslista ska sändas ut till 
rådets ledamöter sju dagar före rådets sammanträde.  

Kallelse och föredragningslista sänds för närvarande ut 5 dagar före sammanträdet 
vilket följer regler för nämnder och styrelser inom kommunala förvaltningar. 
Sammanträdestiderna planeras också årsvis och meddelas innan kalenderårets 
början och det finns i dagsläget ingen anledning att ändra utskick till planerade 
sammanträden. 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 

• Kommunala pensionärsrådets reglemente 2003-12-17. 
• Förslag till reviderat reglemente. 
• Socialnämndens beslut 2016-03-29, § 25. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar om följande förändringar  
under rubriken Rådets sammansättning i Reglemente för kommunala 
pensionärsrådet: 

1. Kommunstyrelsen/socialnämnden utser politiska ledamöter och ersättare varav 
minst en ska vara ledamot i kommunstyrelsen och minst en från socialnämnden. 

2. Riksorganisationen för pensionärer som genom sin lokalförening bedriver 
organiserad verksamhet inom kommunen ska vara representerad enligt följande: 

 PRO Mellerud och SPF Mellerud utser vardera två ledamöter samt ersättare för 
ordinarie ledamöter. Demensföreningen i Mellerud utser en ledamot samt 
ersättare. 

3. Kommunen fastställer antalet ledamöter och ersättare från de pensionärs-
organisationer som ska ingå i det kommunala pensionärsrådet. Antalet 
ledamöter från respektive organisation bestäms med hänsyn till antalet 
medlemmar och samhällsinriktad verksamhet. 

 
4. Organisation som ingår i det kommunala pensionärsrådet ska före den  

1 november det år kommunfullmäktige väljs lämna förslag till socialnämnden  
på ledamöter och ersättare. 

5. Kommunala pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till socialnämnden. 

Kommunfullmäktige fastställer Reglemente för kommunala pensionärsrådet enligt 
föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 133 Dnr KS 2016/160.738   
 
Finansiering av demensteam med dagverksamhet  
inom hemvårdsenheten 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet till socialchefen för fortsatt 
beredningen. Ärendet tas upp till ny behandling vid arbetsutskottets sammanträde 
den 10 maj 2016. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunen behöver ett särskilt demensteam för att klara av att tillgodose  
de behov personer med demenssjukdom/kognitiv svikt har. Ett team som ger  
bättre kontinuitet och som bär på en kunskap som är ovärderlig för brukaren.  

Kostnaderna beräknas uppgå till 3 694 tkr varav 2 125 tkr är finansierade via 
stimulansmedel.  

Socialnämnden beslutade den 29 mars 2016, § 24, att införa ett demensteam  
inom Hemvårdsenheten samt överlämna ärendet till kommunstyrelsen för 
ställningstagande av resterande finansiering. 
 
Beslutsunderlag 

• Sektorchefen för vård- och omsorg tjänsteskrivelse. 
• Socialnämndens beslut 2016-03-29, § 24. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet till 
socialchefen för fortsatt beredningen. Ärendet tas upp till ny behandling vid 
arbetsutskottets sammanträde den 10 maj 2016. 
 
Beslutsgång 

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

Socialchefen 
 
 
 
 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 134 Dnr KS 2016/135.215   
 
Svar på remiss om förslag till beslut om utvidgat  
strandskydd samt tillfälligt beslut i Melleruds kommun 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att Melleruds kommun lämnar följande synpunkter på 
förslaget till utvidgning av strandskyddsområden i Melleruds kommun: 

1. Stor brist på samverkan mellan Länsstyrelsen och Melleruds kommun vid 
upprättande av förslaget. Kommunens kompetens och lokalkännedom tas inte 
tillvara och Melleruds kommun efterlyser en dialog med Länsstyrelsen. 

2. Förslaget är generellt i sitt upplägg och uppvisar brister i anpassning till den 
faktiska geografiska utbredningen av höga natur- och kulturvärden enligt 
värdebeskrivningarna. Höga värden på ena sidan om en sjö motiverar inte 
utvidgat strandskydd kring hela sjön. 

3. Förslaget måste betydligt bättre anpassas och reduceras vid befintliga 
bebyggelsegrupper och avskiljande vägar. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Regeringen upphävde den 11 februari 2016 Länsstyrelsens beslut om utvidgat 
strandskydd i Melleruds kommun. Anledningen var att Länsstyrelsen brustit i 
kungörelsen av beslutet, d.v.s. upphävandebeslutet tog inte ställning i sakfrågan 
om utvidgning av strandskyddsområden. 

Länsstyrelsen har nu presenterat ett nytt förslag på utvidgning av strandskydds-
områden i Melleruds kommun som ska gälla från sommaren/hösten 2016. Melleruds 
kommun kan lämna synpunkter på förslaget fram till 29 april. 

Det nya förslaget till utvidgning av strandskyddsområden i Melleruds kommun är i 
stort sett identiskt till det tidigare beslutet om utvidgning av strandskyddsområden, 
d.v.s. 300 m utmed Vänern och 200 m utmed Dalslands kanals sjösystem. På några 
få platser har Länsstyrelsen i det nya förslaget anpassat (minskat) strandskydds-
området till avskiljande vägar och befintlig bebyggelse. 

Melleruds kommun har tidigare överklagat det nu upphävda beslutet om utvidgning 
av strandskyddsområden i kommunen. Då det nya förslaget i stort sett är identiskt 
med det förra, står Melleruds kommun fast vid de synpunkter som framfördes i 
överklagandet, vilka kan sammanfattas i tre punkter: 

- Bristfällig samverkan mellan Länsstyrelsen och Melleruds kommun. 

- Bristfällig anpassning till värdebeskrivningarna. 

- Bristfällig anpassning till befintlig bebyggelse och avskiljande vägar. 
 
Beslutsunderlag: 

• Länsstyrelsens förslag till utvidgning av strandskyddsområden i Melleruds 
kommun. 

• Arkitektkonsultens tjänsteskrivelse. 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att Melleruds kommun lämnar 
följande synpunkter på förslaget till utvidgning av strandskyddsområden i Melleruds 
kommun: 

1. Stor brist på samverkan mellan Länsstyrelsen och Melleruds kommun vid 
upprättande av förslaget. Kommunens kompetens och lokalkännedom tas inte 
tillvara och Melleruds kommun efterlyser en dialog med Länsstyrelsen. 

2. Förslaget är generellt i sitt upplägg och uppvisar brister i anpassning till den 
faktiska geografiska utbredningen av höga natur- och kulturvärden enligt 
värdebeskrivningarna. Höga värden på ena sidan om en sjö motiverar inte 
utvidgat strandskydd kring hela sjön. 

3. Förslaget måste betydligt bättre anpassas och reduceras vid befintliga 
bebyggelsegrupper och avskiljande vägar. 

 
Beslutsgång 

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

Länsstyrelsen i Västra Götaland  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 135 Dnr KS 2016/136.215   
 
Svar på remiss om förslag till beslut om utvidgat  
strandskydd samt tillfälligt beslut i Vänersborgs kommun 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att Melleruds kommun avstår från att yttra sig över 
remissen om förslag till beslut om utvidgat strandskydd samt tillfälligt beslut i 
Vänersborgs kommun. 
  
Sammanfattning av ärendet 

Regeringen har på formella grunder upphävt tidigare beslut i Vänersborgs kommun. 
Länsstyrelsen har ett eget ansvar enligt 27 § förvaltningslagen (1986:223) att 
ompröva felaktigt hanterade beslut. Länsstyrelsen har därför även upprättat  
förslag till nya beslut och remitterade det till Melleruds kommun för synpunkter.   
 
Beslutsunderlag 

• Länsstyrelsens förslag till utvidgning av strandskyddsområden i Vänersborgs 
kommun. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att Melleruds kommun avstår 
från att yttra sig över remissen om förslag till beslut om utvidgat strandskydd samt 
tillfälligt beslut i Vänersborgs kommun. 
 
Beslutsgång 

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

Länsstyrelsen i Västra Götaland   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 136 Dnr KS 2016/163.222   
 
Svar på Boverkets remiss om förslag till föreskrifter och 
allmänna råd om anpassningar och avsteg för tillfälliga 
anläggningsboenden  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att Melleruds kommun tillstyrker Boverkets förslag  
till föreskrifter och allmänna råd om anpassningar och avsteg för tillfälliga 
anläggningsboenden med tillhörande konsekvensutredning. 

Genom dessa förtydliganden om vilka anpassningar och avsteg som kan göras för 
tillfälliga anläggningsboenden, underlättas byggnadsnämndens bygglovshantering 
av dessa ärenden. Det kommer även att resultera i en mer likartad bedömning i 
hela landet.  
 
Sammanfattning av ärendet 

För att underlätta etableringen av tillfälliga anläggningsboenden ändrades plan-  
och byggförordningen (PBF), från årsskiftet 2016. Ändringarna innebär att 
anpassningar och avsteg i skälig omfattning i kan göras både från PBL:s 
utformningskrav och tekniska egenskapskrav. De nya reglerna i PBF ger stort 
utrymme för byggherrar att göra bedömningar i det enskilda fallet. 

För att tydligare precisera de anpassningar och avsteg som kan göras och främja 
en mer enhetlig tillämpning i hela landet har Boverket nu tagit fram förslag på 
föreskrifter och allmänna råd. 

Melleruds kommun är en av de kommuner som har getts möjlighet att yttra sig  
om förslaget. 

Ändringarna innebär att anpassningar och avsteg kan göras från ordinarie 
byggregler i PBL i den utsträckning som är skäligt i förhållande till åtgärdens art, 
omfattning och varaktighet. Detta får dock inte medföra en oacceptabel risk för 
människors hälsa och säkerhet. Följande utformningskrav och tekniska 
egenskapskrav i PBL berörs: 

• God form-, färg- och materialverkan  

• Säkerhet i händelse av brand,  

• Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö,  

• Säkerhet vid användning,  

• Skydd mot buller,  

• Lämplighet för det avsedda ändamålet och  

• Tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga.  

Dessutom behöver krav på hiss och hushållning med energi inte uppfyllas. 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 

• Boverkets remisshandlingar. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att Melleruds kommun tillstyrker 
Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om anpassningar och avsteg för 
tillfälliga anläggningsboenden med tillhörande konsekvensutredning. 

Genom dessa förtydliganden om vilka anpassningar och avsteg som kan göras för 
tillfälliga anläggningsboenden, underlättas byggnadsnämndens bygglovshantering 
av dessa ärenden. Det kommer även att resultera i en mer likartad bedömning i 
hela landet.  
 
Beslutsgång 

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

Boverket  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 137 Dnr KS 2016/173.370   
 
Redovisning av Fjärrvärmeutredning i östra Mellerud och 
diskussion kring fjärrvärmefrågan från Karolinerskolan 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Föra att minska oljeberoendet i Melleruds kommun behöver vi bygga ut vårt 
fjärrvärmenät till östra delen av Mellerud. Vi behöver stänga ner oljepannorna på 
Fagerlidshemmet för att kunna utnyttja två lägenheter till som idag blir för varma 
då pannorna är placerade precis under dessa. Ett av målen för samhällsbyggnads-
förvaltningen är att minska koldioxidutsläppet. 

Samhällsbyggnadschefen och fastighets- och fjärrvärmechefen redovisar  
framtagen fjärrvärmeutredning. 
 
Beslutsunderlag 

• Förstudien Fjärrvärme i östra Mellerud. 
• Fastighetschefens tjänsteskrivelse. 
 
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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§ 138 Dnr KS 2015/291.252 
Dnr KS 2016/85.052 
 Dnr KS 2015/641.287 
Dnr KS 2016/97.056 

 
Omfördelning av medel från projekt Köp av Börsen 12 till  
projekten Tillbyggnad lada Gården, Renovering Tallåsen, 
Inredning sjöbod och Reparation av kaj vid Dalsland Center 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att godkänna förslag till omfördelning av medel från 
projekt Köp av Börsen 12 till projekten Tillbyggnad lada Gården, Renovering 
Tallåsen, Inredning sjöbod och Reparation av kaj vid Dalsland Center enligt 
föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Projektet Köp av Börsen 12 visar ett överskott på 1 297 tkr och detta belopp 
föreslås omfördelas till följande tre projekt som är beslutade sedan tidigare: 

• Tillbyggnad lada Gården 
• Renovering Tallåsen 
• Inredning sjöbod 
 
och till ett projekt som inom kort kommer att lämnas in för beslut om startbesked: 

• Reparation av kaj vid Dalslands Center 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag på omfördelning mellan investeringsprojekt. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att godkänna förslag till 
omfördelning av medel från projekt Köp av Börsen 12 till projekten Tillbyggnad lada 
Gården, Renovering Tallåsen, Inredning sjöbod och Reparation av kaj vid Dalsland 
Center enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Gatu- och parkchefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 139 Dnr KS 2016/185.143 
 
Integrationsprojekt Naturvård 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta 
integrationsprojekt Naturvård. Finansiering av projektet sker med 350 tkr inom 
medel avsatta för integration. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Arbetsförmedlingen kommer att bekosta en utbildning av fem personer med 
integrationsbehov för att ge dessa utbildning i att arbeta med röjsåg och motorsåg.  

Efter utbildningen kommer personerna att få instegsjobb i kommunen och 
tillsammans med handledare och befintligt servicelag jobba tillsammans med att 
underhålla kommunens mark- och naturområden.  

Målet är att personerna som ingår i projektet ska få arbetslivserfarenhet samt 
tillsammans med våra ordinarie anställda få en möjlighet att träna språk och  
förstå det svenska arbetslivet. 

Projektet kommer att utvärderas efter 6 månader. 
 
Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i 
uppdrag att starta integrationsprojekt Naturvård. Finansiering av projektet sker 
med 350 tkr inom medel avsatta för integration. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Gatu- och parkchefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 140 Dnr KS 2016/154.760       
 
Insatser mot langning av alkohol i Västra Götalands län 2016 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att Melleruds kommun inte deltar i kampanjen med 
hänvisning till att kommunen redan aktivt arbetar mot lagning tillsammans med 
bl.a. Brottsförebyggande rådet, polisen och socialtjänsten m.m. under hela året och  
enligt Kronobergsmodellen vid t.ex. storhelger och skolavslutningar. 
 
Sammanfattning i ärendet 

Under år 2015 deltog 47 av de 49 kommunerna i Västra Götaland tillsammans  
med Polisen, Länsstyrelsen, folkhälsoenheten i Skaraborg inom Västra Götalands-
regionen och Länsnykterhetsförbundet i det gemensamma arbetet. Ambitionsnivån 
för år 2016 är att få med samtliga 49 kommuner i länet. 

Sedan flera år har kommunernas, Polisens och Länsstyrelsens gemensamma arbete 
mot langning av alkohol till ungdomar i Västra Götalands län utvecklats till ett 
reguljärt arbete under hela året. I samband med riskhelger genomförs särskilda 
insatser. Det är viktigt att det är återkommande budskap som kommuniceras då 
det varje år är nya tonårsföräldrar som vi behöver stärka att vara restriktiva med 
alkohol till sina tonåringar. 

Länsstyrelsen i Västra Götaland har den 31 mars 2016 bjudit in länets kommuner 
att delta i gemensamma insatser mot langning av alkohol i Västra Götalands län 
2016. Svar önskas senast fredagen den 27 april 2016 
 
Beslutsunderlag 

• Länsstyrelsen inbjudan 
• Anmälningsblankett 
• Folkhälsostrategens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att Melleruds kommun inte 
deltar i kampanjen med hänvisning till att kommunen redan aktivt arbetar mot 
lagning tillsammans med bl.a. Brottsförebyggande rådet, polisen och socialtjänsten 
m.m. under hela året och enligt Kronobergsmodellen vid t.ex. storhelger och 
skolavslutningar. 
 
Beslutsgång 

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

Länsstyrelsen i Västra Götaland 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 141 Dnr KS 2015/156.042   
 
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud,  
årsredovisning för 2015 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun 

1. godkänner Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud årsredovisning  
för år 2015. 

2. beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud har överlämnat årsredovisning, 
verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för 2015. 

Förbundets revisorer har granskat årsredovisningen och tillstyrker ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 

• Samordningsförbundets i Vänersborg/Mellerud årsredovisning   
och revisionsberättelse för år 2015. 

• Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud beslut 2016-03-15, § 22.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun 

1. godkänner Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud årsredovisning  
för år 2015. 

2. beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 142 Dnr KS 2015/654.007   
 
Revisionsrapporten Granskning av lönehantering 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna t.f. personalchefens redogörelse  
till revisorerna som svar på deras rapport samt att ge t.f. personalchefen i  
uppdrag att under hösten 2016 ta fram förslag till en internkontrollplan för 
tillämpning från och med 2017. 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Melleruds kommun har PWC 
granskat kommunens lönehantering. 

Syftet med granskningen är att besvara följande kontrollmål. 

• Finns aktuell löneprocess och rutiner, inklusive kontrollmoment, tydligt 
beskrivna. 

• Kontroller är dokumenterade. 
• Finns rutiner för uppföljning. 
• Anställda med mycket övertid. 
• Höga respektive låga bruttolöner är rimliga. 
• Ersättning för obekväm arbetstid är rimlig. 
• Heltidsanställda arbetar ej fyllnadstid. 
• Antalet sparade semesterdagar överstiger ej 40 dagar. 
• Semesterlöneskulden är korrekt beräknad. 
• Lön betalas inte ut efter datum i ”Anställd tom”. 
• Omfattning av makulering, justering och korrigering. 
• Omfattning av självservice. 

Efter genomförd granskning har en revisionsrapport lämnats över till kommunen 
den 17 december 2015 där revisorerna har lämnat synpunkter och 
rekommendationer. 

Revisorerna önskar svar på revisionsrapporten senast den 31 mars 2016. 

Arbetsutskottet beslutade den 12 januari 2016, § 3 att  

1. ge administrative chefen i uppdrag att bereda revisorernas synpunkter och 
rekommendationer. Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets 
sammanträde den 19 april 2016. 

2. begära hos kommunens revisorer om förlängd tid av svara på revisions-
rapporten till kommunstyrelsens sammanträde den 11 maj 2016 på grund  
av hög arbetsbelastning. 

 
Beslutsunderlag 

• Revisionsrapporten Granskning av lönehanteringen.  
• Administrative chefens förslag till svar. 

 
  
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att överlämna  
t.f. personalchefens redogörelse till revisorerna som svar på deras rapport  
samt att ge t.f. personalchefen i uppdrag att under hösten 2016 ta fram förslag  
till en internkontrollplan för tillämpning från och med 2017. 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 143 Dnr KS 2015/653.007   
 
Revisionsrapporten Granskning av arbetsmarknads-
verksamheten - Samverkan och insatser mot arbetslöshet 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna administrative chefens redogörelse  
till revisorerna som svar på deras rapport samt att ge administrativa chefen i 
uppdrag att under hösten 2016 ta fram förslag till en internkontrollplan för 
arbetsmarknadsenheten för tillämpning från och med 2017. 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Melleruds kommun har Deloitte 
granskat kommunens IT-säkerhet.  

Syftet med granskningen är att besvara följande kontrollmål. 

• Det finns tydliga mål, riktlinjer och rutiner för arbetsmarknadsenhetens 
verksamhet. 

• Organisationen är anpassad till sitt uppdrag. 
• Det genomförs behovsgrundade arbetsmarknadsinsatser. 
• Det finns en ändamålsenlig samverkan med Arbetsförmedlingen (AF). 
• Möjligheten till EU-medel nyttjas i olika projekt. 
• Det sker en ändamålsenlig uppföljning, utvärdering och återrapportering av 

arbetsmarknadsinsatserna till kommunstyrelsen. 
• Verksamheten är beaktad i nämndens internkontrollarbete. 
• Fördelningen av att de statliga bidrag som inkommer till arbetsmarknadsenheten 

tilldelas respektive verksamhetsområde. 

Efter genomförd granskning har en revisionsrapport lämnats över till kommunen 
den 17 december 2015 där revisorerna har lämnat synpunkter och rekommen-
dationer. 

Revisorerna önskar svar på revisionsrapporten senast den 31 mars 2016. 

Arbetsutskottet beslutade den 12 januari 2016, § 4, att  

1. ge administrative chefen i uppdrag att bereda revisorernas synpunkter och 
rekommendationer. Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets 
sammanträde den 19 april 2016. 

2. begära hos kommunens revisorer om förlängd tid av svara på revisions-
rapporten till kommunstyrelsens sammanträde den 11 maj 2016 på grund  
av hög arbetsbelastning. 

 
Beslutsunderlag 

• Revisionsrapporten Granskning av arbetsmarknadsverksamheten.  
• Administrative chefens förslag till svar. 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att överlämna administrative 
chefens redogörelse till revisorerna som svar på deras rapport samt att ge 
administrativa chefen i uppdrag att under hösten 2016 ta fram förslag till en 
internkontrollplan för arbetsmarknadsenheten för tillämpning från och med 2017. 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 144    
 
Personalfrågor  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

T.f. personalchefen informerar om aktuella personalfrågor: 

• Samverkan med fackliga organisationer 
Kontakter och samverkan med de fackliga organisationerna håller på  
att utvecklas och förbättras via dialoger och diskussioner.  

• Konferensen Det nya arbetslivet 
Konferensen kommer att hållas i Stockholm, Göteborg, Malmö och Mellerud. 
Företrädare för bland annat Trafikverket, Microsoft m.fl. föreläser om det  
nya arbetslivet om t.ex. ny teknik och arbetsmiljöföreskrifter.  

• Melleruds kommun som arbetsgivare 
Vad kan kommunen göra för att förbättra sitt rykte som arbetsgivare? 

 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 145 Dnr KS 2015/54.104   
 
Redovisning av partistöd 2015 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisning av partistöd 2015. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Den 18 juni 2014 beslutade kommunfullmäktige att fastställa reglemente för 
kommunalt partistöd i enlighet med Kommunallagen (1991:900) 1 kap, 9-12 §. 
Den 1 januari 2016 reviderades reglemente för kommunalt partistöd i samband 
med införandet av redovisningsrutiner.  

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. 

Redovisning av kommunalt partistöd ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 
31 mars 

Kommunstyrelsen har mottagit redovisning av erhållet partistöd 2015 från 
följande partier: 

• Melleruds arbetarekommun (S)  
• Centerpartiet kommunkrets (C)  
• Sverigedemokraterna i Mellerud (SD) 
• Miljöpartiet de gröna i Mellerud (MP) 
• Liberalerna i Mellerud (L) 
 
Beslutsunderlag 

• Reglemente för kommunalt partistöd i Melleruds kommun, mandatperiod  
2014-2018 

• Redovisning av erhållet partistöd 2015 (S) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2015 (C) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2015 (SD) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2015 (MP) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2015 (L) 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige godkänner redovisning av  
partistöd 2015. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 146 Dnr KS 2016/170.104   
 
Utbetalning av partistöd 2016 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge de partier som ännu inte kommit in med  
redovisning av erhållet partistöd 2015 förlängd tid fram till den 30 april 2016  
att inkomma med denna. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla följande utbetalning för 2016: 

• Melleruds arbetarekommun (S)   76 000 kr 
• Centerpartiet kommunkrets (C)  55 000 kr  
• Sverigedemokraterna i Mellerud (SD)  27 000 kr 
• Miljöpartiet de gröna i Mellerud (MP)  20 000 kr 
• Liberalerna i Mellerud (L)  13 000 kr 
 
Sammanfattning av ärendet 

Den 18 juni 2014 beslutade kommunfullmäktige att fastställa reglemente för 
kommunalt partistöd i enlighet med Kommunallagen (1991:900) 1 kap, 9-12 §. 
Den 1 januari 2016 reviderades reglemente för kommunalt partistöd i samband 
med införandet av redovisningsrutiner.  

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. 

Redovisning av kommunalt partistöd ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 
31 mars nästkommande år.  

Partistöd betalas ut årligen i förskott under april månad efter beslut av 
kommunfullmäktige. Om redovisning inte lämnats in till kommunstyrelsen  
inom föreskriven tid utbetalas inget partistöd för nästkommande år. 

Kommunstyrelsen har mottagit redovisning av erhållet partistöd 2015 från 
följande partier: 

• Melleruds arbetarekommun (S)  
• Centerpartiet kommunkrets (C)  
• Sverigedemokraterna i Mellerud (SD) 
• Miljöpartiet de gröna i Mellerud (MP) 
• Liberalerna i Mellerud (L) 

Följande partier har den 31 mars 2016 inte redovisat erhållet partistöd 2015. 

• Moderaterna i Mellerud 
• Kristdemokraterna i Mellerud 
• Kommunpartiet i Mellerud 
• Vänsterpartiet i Mellerud 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Följande utbetalning för 2016 föreslås bifallas: 

• Melleruds arbetarekommun (S)   76 000 kr 
• Centerpartiet kommunkrets (C)  55 000 kr  
• Sverigedemokraterna i Mellerud (SD)  27 000 kr 
• Miljöpartiet de gröna i Mellerud (MP)  20 000 kr 
• Liberalerna i Mellerud (L)  13 000 kr 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att ge de partier som ännu inte 
kommit in med redovisning av erhållet partistöd 2015 förlängd tid fram till den 30 
april 2016 att inkomma med denna. 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla följande utbetalning för 2016: 

• Melleruds arbetarekommun (S)   76 000 kr 
• Centerpartiet kommunkrets (C)  55 000 kr  
• Sverigedemokraterna i Mellerud (SD)  27 000 kr 
• Miljöpartiet de gröna i Mellerud (MP)  20 000 kr 
• Liberalerna i Mellerud (L)  13 000 kr 
 
Beslutsgång 

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

Moderaterna i Mellerud 
Vänsterpartiet i Mellerud 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 147 Dnr KS 2016/169.828   
 
BK Håvåsens ansökan om bidrag till renovering av 
bowlingmaskiner 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att tillsammans med 
kultur- och fritidsutvecklaren ta kontakt med BK Håvåsen för diskussioner kring 
ansökan. Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde  
den 24 maj 2016. 
 
Sammanfattning av ärendet 

BK Håvåsen den 5 april 2016 ansökt om bidrag från Melleruds kommun  
425 tkr till renovering av fem bowlingmaskiner/banor. 
 
Beslutsunderlag 

• Ansökan från BK Håvåsen. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att ge kommunchefen i uppdrag 
att tillsammans med kultur- och fritidsutvecklaren ta kontakt med BK Håvåsen för 
diskussioner kring ansökan. Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets 
sammanträde den 24 maj 2016. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunchefen 
Kultur- och fritidsutvecklaren  
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§ 148    
 
Aktuella asyl-, flykting- och integrationsfrågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

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

• Kultur- och utbildningsförvaltningen 
Modul på plats vid Lundens förskola. Lokaler i Åsensbruk klara i maj. 

• Flyktingmottagning 
Nya flyktingar kommer till kommunen varje vecka. Ökat antal PUT  
(permanent uppehållstillstånd). 

• Ensamkommande barn 
Fortfarande inga nya ensamkommande barn har kommit till kommun i år. 
Åldersutredningar pågår för eventuell flytt till asylboenden. 

• Studiebesök i SFI 
Kommunstyrelsen kommer att göra studiebesök i SFI-verksamheten i maj. 
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§ 149    
 
Aktuella frågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamöter och kommunchefen diskuterar 
aktuella frågor: 

• Bemanning nattetid på särskilda boenden 
Regeringen har från och med april månad skärpt reglerna kring vilken 
bemanning som ska finnas nattetid på särskilda boenden för äldre, till  
exempel boenden för dementa. 

• Konsultföretaget Prove 
Kontakter har tagits med konsultföretaget Prove för att ta fram en nuläges- 
analys/kartläggning för att utveckla integrationsarbetet inom kommunens 
verksamheter. Kommunchefen kommer att träffa representant för företaget 
under nästa vecka. Samarbetet kommer eventuellt att avslutas och det  
fortsatta utvecklingsarbetet kommer att skötas av befintlig personal inom 
kommunstyrelseförvaltningen för att hålla det kostnadseffektivt.  

• Dalslandskommunernas kommunalförbund 
Kommunchefen rapporterar från översynen av kommunalförbundets  
verksamhet och framtida samverkan inom Dalsland. 

• Migrationsprojekt för funktionshindrade och nya i Sverige 
Svenska Migrationscentret har ansökt om bidrag hos Västra Götalandsregionen 
för att starta upp två nya lokalkontor i Västra Götaland, ett i Bengtsfors och  
ett i Åmål som kommer att skapa totalt cirka 40 nya arbetstillfällen.  
Arbetsuppgifterna kommer att vara digitalisering, dokumentation och 
kommunikation primärt inom ämnesområdet migration i samverkan med 
Riksarkivet. Lokala aktörer ska erbjuda jobb till personer som står långt från 
arbetsmarknaden på grund av funktionsnedsättning eller att man är ny i Sverige. 
Åmåls kommun har nu hoppat av och Melleruds kommun har erbjudits att ta 
över deras plats.  

• Föreningars ansökningar om integrationsbidrag 
Två ansökningar enligt de nya riktlinjerna har inkommit.  

• Nytt särskilt boende 
Frågor kring arbetsgrupp för projektering av byggande och socialnämndens 
delaktighet i processen. 
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§ 150    
 
Rapporter 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamöter och kommunchefen rapporterar  
från sammanträden m.m: 

• Samordningsförbundens ägarsamråd 18 april 2016 
En översyn kommer att genomföras och beslut om eventuell sammanslagningen 
av samordningsförbund kommer att föreslås. 

• Svinesundskommitténs årsstämma 7-8 april 2016 i Halden 
Tågförbindelser. Förutsättningar för förädling av trä/bygga i trä. 
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§ 151    
 
Företagsbesök  
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens arbetsutskott besöker Företagshuset i Melleruds kommun för  
att informera sig om deras verksamhet och framtidsplaner. 
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