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§ 344 Dnr KS 2015/429.005   
 
Svar på motion om gratis Wifi i offentliga miljöer 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige bifaller motion om gratis Wifi i offentliga miljöer. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Gunnar Karlsson (C) och Jeanette Krafft (C) har den 12 augusti 2015 lämnat in en 
motion om att Melleruds kommun erbjuder gratis wifi-zoner på strategiska platser i 
kommunen som biblioteket, Medborgarkontoret och resecentrum. Detta för att öka 
servicen till besökare men även för invånare – för gammal som ung. 

Mot bakgrund av att ett projekt om gratis wifi på offentliga strategiska platser har 
initierats inom Kommunstyrelseförvaltningen bör motionen anses som besvarad.  
 
Beslutsunderlag 

• Motion. 
• Kommunstyrelseförvaltningens förslag till motionssvar. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Gunnar Karlsson (C) och Marianne Sand Wallin (S): Kommunfullmäktige bifaller 
motion om gratis Wifi i offentliga miljöer. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 345 Dnr KS 2016/273.271   
 
Svar på motion om framtida fördelning av kommunala 
bostäder 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige avslår motion om framtida fördelning av kommunala bostäder. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Ulf Rexefjord (SD), Morgan Mathiasson (SD) och Gert Lund (SD) föreslår i en 
motion att kommunfullmäktige beslutar att ge berörda tjänstemän i uppdrag att, 
utifrån Melleruds demografiska profil ta fram underlag för en lämplig procentsats 
och geografisk fördelning av det totala kommunala bostadsbeståndet som kan 
reserveras för våra svenskfödda medborgare, samt former för det hela som är 
juridiskt funktionella. 

Av 2 kap. 12 § i diskrimineringslagen framgår att diskriminering är förbjuden för 
den som tillhandahåller bostäder till allmänheten. 

Ett system, enligt det författarna av motionen föreslår, riskerar därmed att gå  
emot gällande rätt varför motionen bör avslås. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion. 
• Kommunstyrelseförvaltningens förslag till motionssvar. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Marianne Sand Wallin (S): Kommunfullmäktige avslår motion om framtida 
fördelning av kommunala bostäder. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 346 Dnr KS 2016/413.512   
 
Svar på medborgarförslag om fartkamera på Österrådagatan  
i Mellerud 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslag om fartkamera på Österrådagatan i 
Mellerud.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Margareta Bohlin, Mellerud, föreslår i ett medborgarförslag att Melleruds kommun 
sätter upp en fartkamera på Österrådagatan i Mellerud för att dämpa hastigheten 
och förhindra olyckor. 

Kommunen har inte möjlighet att sätta upp en fartkamera som tar kort. Däremot 
har samhällsbyggnadsförvaltningen för avsikt att anlägga ett fartgupp i det berörda 
området för att dämpa hastigheten. Mot denna bakgrund bör medborgarförslaget 
avslås. 

 
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag. 
• Kommunstyrelseförvaltningens förslag till svar på medborgarförslaget.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Kommunstyrelsen avslår medborgarförslag om fartkamera  
på Österrådagatan i Mellerud.  
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 347 Dnr KS 2016/370.334   
 
Svar på medborgarförslag om hundbadplatser på kommunens 
badplatser 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 

1. bifalla medborgarförslag om hundbadplats. 

2. ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att anlägga en hundbadplats,  
klar första halvåret 2017. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Magnus Törnqvist, Mellerud, föreslår i ett medborgarförslag att Melleruds kommun 
ordnar med en hundbadplats, gärna på flera befintliga badplatser. 

Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att anlägga en 
hundbadplats, klar första halvåret 2017. 
 
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag. 
• Underlag från Dalslands miljökontor. 
• Underlag från Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
• Kommunstyrelseförvaltningens förslag till svar på medborgarförslaget.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Kommunstyrelsen beslutar att 

1. bifalla medborgarförslag om hundbadplats. 

2. ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att anlägga en hundbadplats,  
klar första halvåret 2017. 

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 348 Dnr KS 2016/341.733   
 
Svar på medborgarförslag om samlingspunkt med aktiviteter 
för pensionärer några dagar per vecka med ledare 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  

Kommunstyrelsen anser medborgarförslag om samlingspunkt med aktiviteter för 
pensionärer några dagar per vecka med ledare som besvarat. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Anne-Marie Johnson, Mellerud, föreslår i ett medborgarförslag att Melleruds 
kommun ordnar en lokal med tillgång till kök som ska vara en samlingspunkt med 
aktiviteter för pensionärer några dagar per vecka med ledare. Exempel på 
aktiviteter kan vara lättgympa, olika spel, visning av film, bokcirkel m.m. 

Inom kommunens geografiska område finns bland annat två pensionärsföreningar, 
studieförbund och en idégrupp där kommunen deltar vid gruppens styrelsemöte. 
Härutöver arrangerar Melleruds kommun aktiviteter och viss hobbyverksamhet för 
boende i kommunens särskilda boenden. 

Frågan är vilket ansvar kommunen bör ta i frågan om aktiviteter? Kommunen bör 
inte konkurrera med den verksamhet som organisationer inom området redan 
bedriver. Mot denna bakgrund bör medborgarförslaget anses som besvarat.  
 
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag. 
• Underlag från Socialförvaltningen. 
• Kommunstyrelseförvaltningens förslag till svar på medborgarförslaget.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Kommunstyrelsen anser medborgarförslag om samlingspunkt 
med aktiviteter för pensionärer några dagar per vecka med ledare som besvarat. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 349 Dnr KS 2016/264.332   
 
Svar på medborgarförslag om handikappgungor i kommunens 
lekparker 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen anser medborgarförslag om handikappgungor som besvarat. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Frida Karlén, Mellerud, föreslår i ett medborgarförslag den 27 maj 2016, att 
Melleruds kommun ordnar handikappgungor i kommunens lekparker så att alla  
barn ska kunna leka där. 

Sedan september 2016 finns en gungsits för funktionshindrade på lekplatsen 
”Indiankullen” vid Algatan i Mellerud varför medborgarförslaget bör anses som 
besvarat. 
 
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag. 
• Underlag från Samhällsbyggnadsförvaltningen.  
• Kommunstyrelseförvaltningens förslag till svar på medborgarförslaget.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Kommunstyrelsen anser medborgarförslag om handikappgungor 
som besvarat. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 350 Dnr KS 2015/517.332   
 
Svar på medborgarförslag om göra om Herrgårdsparken i 
Håverud till en lekpark 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen anser medborgarförslag om att göra Herrgårdsparken i  
Håverud till en lekpark som besvarat. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Maria Ihrén, Håverud, har den 6 oktober 2015 lämnat in ett medborgarförslag om 
att göra Herrgårdsparken i Håverud till en lekpark för alla leklystna barn och vuxna.  

Melleruds kommun äger inte marken som i förslaget benämns som Herrgårds-
parken. Då kommunen för en dialog om ett eventuellt Leaderprojekt bör 
medborgarförslaget anses som besvarat.  
 
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag. 
• Kommunstyrelseförvaltningens förslag till svar på medborgarförslaget.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Kommunstyrelsen anser medborgarförslag om att göra 
Herrgårdsparken i Håverud till en lekpark som besvarat. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 351 Dnr KS 2016/464.007   
 
Revisionsrapporten Granskning av delårsrapport  
per 2016-07-31 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna revisionsrapporten till kommunchefen 
och förvaltningscheferna för åtgärder i enlighet med revisorernas påpekande. 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av rapporten. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunens revisorer ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med 
de mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning som fullmäktige beslutat om för 
verksamhetsåret 2016.  

Enligt kommunallagen 8 kap 5 § ska budgeten innehålla en plan för verksamheten 
och ekonomi under budgetåret. Mål och riktlinjer som har betydelse för god 
ekonomisk hushållning ska anges för såväl verksamhet som ekonomi.  

Revisorerna har översiktligt granskat kommunens delårsrapport per 2016-07-31. 
En översiktlig granskning är väsentligt begränsad och inriktad på analys och mindre 
på detaljgranskning. Granskningsresultatet framgår av bifogad revisionsrapport 
som utarbetats av PwC.  

Det redovisade resultatet per 2016-07-31 är + 43,4 mnkr. Det prognostiserade 
helårsresultatet är 40,3 mnkr.  

Utifrån genomförd granskning gör revisorerna följande bedömning av kommunens 
delårsrapport:  

• Vår bedömning efter genomförd granskning är att delårsrapporten i allt 
väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i 
övrigt.  

• Vår sammanfattande bedömning är att prognostiserade resultat är förenligt med 
de finansiella mål fullmäktige fastställt.  

• Vår sammanfattande bedömning kring verksamhetsmålen är att vi inte kan 
uttala oss om måluppfyllelsen avseende verksamheten är förenlig med 
fullmäktiges mål.  

• Vi är djupt oroade över socialnämndens budgetöverskridande och uppmanar 
nämnden och kommunstyrelsen att aktivt arbeta med lösningar så att 
verksamheten kan bedrivas inom tilldelad budgetram.  

 
Beslutsunderlag 

• Rapporten Granskning av delårsrapport 2016-07-31 med revisorernas utlåtande.  
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Kommunstyrelsen beslutar att överlämna revisionsrapporten  
till kommunchefen och förvaltningscheferna för åtgärder i enlighet med 
revisorernas påpekande. 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av rapporten. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Eva Pärsson Marianne Sand Wallin 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 352    
 
Näringslivsfrågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Näringslivschefen redogör för aktuella näringslivsfrågor: 

• Lanthandelsprojektet 
Ansökan har skickats in till Västra Götalandsregionen och bidrag har beviljats. 
Möten om olika aktuella frågor har genomförts och kommer att genomföras. 

• Samarbete mellan Industrigruppen och SO-lärarna 
Framtida kompetensbehov hos industrierna i kommunens. Aktiviteter planeras. 

• Kompetensplattformen 
Västra Götalandsregionen har i nära samverkan med bl.a. Fyrbodals kommunal-
förbund etablerat Kompetensplattform Västra Götaland. Syftet är att tillsammans 
verka för en fungerande arbetsmarknad där utbildningar leder till rätt kompetens 
och allas färdigheter tas tillvara. 

• Lekplats i Håverud 
Redovisning av pågående arbete med en planerad lekplats i Håverud.  

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 353 Dnr KS 2016/486.840   
 
Redovisning av turistbyråverksamhet 2016  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Samhällsvägledaren och kommunutvecklaren lämnar en redovisning av  
kommunens turistbyråverksamhet i Mellerud och Håverud och kommentarer  
från några av turistanläggningar inom kommunen under sommaren 2016.  
Vidare presenteras en utvärdering med förslag på vad som behöver utvecklas  
inför 2017. 
 
Beslutsunderlag 

• Redovisning av turistbyråverksamhet 2016. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 354 Dnr KS 2016/453.214   
 
Samrådsyttrande över förslag till detaljplan med 
miljökonsekvensbeskrivning för Högsbyn 1:62 m.fl.  
Tisselskog i Bengtsfors kommun 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun inte har några erinringar mot 
planförslaget. Melleruds kommun ser positivt på satsningar inom besöksnäringen  
i Dalsland, då de medför positiva effekter för hela landskapet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

En privat exploatör har, i samarbete med Bengtsfors kommun, tagit fram ett förslag 
till detaljplan som ska möjliggöra byggandet av en semesteranläggning med 
uthyrningsstugor och tillhörande hotellbyggnad. Anläggningen placeras på en 
höglänt udde vid sjön Råvarpen i Bengtsfors kommun, i anslutning till känsliga 
miljöer, därför har en Miljökonsekvensbeskrivning upprättats som en bilaga till 
planen. Detaljplaneförslaget är i enlighet med kommunens översiktsplan. 

Som angränsande kommun har Melleruds kommun fått samrådshandlingarna för 
yttrande. Synpunkter ska lämnas senast 18 oktober 2016. 

Planområdet ligger inom ett av Bengtsfors kommuns 16 utpekade LIS-områden 
(Landsbygdsutveckling i strandnära lägen). Planområdet omfattas, förutom av 
strandskydd, av riksintresse för det rörliga friluftslivet, naturvården samt 
kulturmiljövården.  

Uthyrningsstugorna, i varierande storlek och utseende, placeras i 4 grupper. Totalt 
cirka 25 stugor samt en mindre hotellbyggnad. Exploatörernas verksamhetsidé är 
att erbjuda personer med olika funktionsnedsättningar ett attraktivt fritidsboende. 
Bebyggelsen utformas därför med en hög grad av tillgänglighet. 

Planen säkerställer att uthyrningsstugorna ej får omvandlas till privatägda 
fritidshus. Detaljplanen reglerar dessutom bebyggelsens utformning och inpassning 
i terrängen för att säkerställa att inte landskapsbilden skadas. 
 
Beslutsunderlag 

• Samrådsremisshandlingar – se 
http://bengtsfors.se/boendeochmiljo/planer/pagaendedetaljplaner/hogsbyn.4.72
361a57157515d2dc7cef.html 

• Kommunstyrelseförvaltningens förslag till samrådsyttrande. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun inte har  
några erinringar mot planförslaget. Melleruds kommun ser positivt på satsningar 
inom besöksnäringen i Dalsland, då de medför positiva effekter för hela landskapet. 
 
Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Eva Pärsson Marianne Sand Wallin 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 355 Dnr KS 2016/469.042   
 
Omfördelning av investeringsmedel mellan olika projekt 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att omfördela investeringsmedel från projekt Västerråda 
till tidigare beslutade projekt enligt föreliggande förslag inom befintlig 
investeringsbudget 2016: 
 
Total investeringskostnad Projekt 2016 Summa 

Västerråda  7 296 430 7 296 430 
  7 296 430 7 296 430 
Beslutade projekt   0 
Ny väg på Ängenäs 8290 500 000 500 000 
Tingshuset renovering 8293 2 200 000 2 200 000 
Magasinsgatan 6 renovering 8299 600 000 600 000 
Renovering av bowlingmaskiner 8300 425 000 425 000 
VA till Stationshuset Sunnanå 8301 183 500 183 500 
Köp Ängenäs 2:5 8302 150 000 150 000 
Köp Ängenäs 2:21 8303 1 150 000 1 150 000 
Köp av Vedbyholm 1:3 8297 500 000 500 000 
Köp av Hunnebyn 1:5-5 8304 304 500 304 500 
  6 013 000 6 013 000 
Kvarstår Västerråda  1 283 430 1 283 430 
 
Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har överlämnat förslag på omfördelning av 
investeringsmedel från projekt Västerråda till ett antal andra projekt. 
 
Beslutsunderlag 

• Samhällbyggnadsförvaltningens förslag. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet beslutar att omfördela investeringsmedel från 
projekt Västerråda till tidigare beslutade projekt enligt föreliggande förslag inom 
befintlig investeringsbudget 2016. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 356 Dnr KS 2016/488.106 
 
Sammanläggning av fiberrör och el i Erikstad – avtal  
med Dalnet 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge kommunchefen i uppdrag att skriva ett avtal med Dalnet angående 
utbetalning av 130 tkr som ett lån. 

2. finansiering sker inom central driftbudget för 2016. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Vattenfall AB lägger ner elkabel i södra delen av Erikstad i gränsen mot 
Vänersborgs kommun. Diskussion har förts med fiberföreningen Dalnet och 
Vattenfall om sammanläggning av el och fiberrör.  

För att möjliggöra detta ska Melleruds kommun betala 130 tkr till Dalnet.  
Dalnet ska betala tillbaka 130 tkr senast den 30 april 2017. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge kommunchefen i uppdrag att skriva ett avtal med Dalnet angående 
utbetalning av 130 tkr. 

2. finansiering sker inom central driftbudget. 
 
Beslutsgång 

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

Kommunchefen  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 357    
 
Personalfrågor  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

HR-chefen informerar om aktuella personalfrågor: 

• Löneöversyn 2016 – Kommunals avtal 
HR-chefen redovisar från de lokala förhandlingarna med Kommunal.  

• Rekrytering 
HR-chef redovisar kommande rekryteringar av sektorchef för vård- och omsorg, 
socialchef, marknads- och näringslivsansvarig samt controller 

• Ny likabehandlingsplan 
Ett företag har anlitats som hjälp att fram planen. Enkät kommer att skickas  
ut i november till samtliga anställda. Planen beräknas vara färdig i slutet av 
december 2016 och ska därefter presenteras för arbetsutskottet. 

• Personalförsörjningsplan 
Marianne Sand Wallin efterfrågar åtgärder för att kunna hantera behov av 
semesterpersonal inom vård och omsorg under kommande år. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 358 Dnr KS 2016/489.101   
 
Kommunal annonsering 2017 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. tillkännagivande om tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden  
2017 ska göras i Melleruds Nyheter. 

2. annonser om lediga platser, entreprenader m.m. under 2017 ska införas i  
det eller de annonsorgan som från fall till fall bedöms lämpliga för att uppnå 
önskad effekt. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt 5 kap 10 § kommunallagen ska uppgift om tid och plats för kommun-
fullmäktiges möten införas minst en vecka före sammanträdesdagen i den  
eller de ortstidningar som kommunfullmäktige beslutar. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Kommunfullmäktige beslutar att  

1. tillkännagivande om tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden  
2017 ska göras i Melleruds Nyheter. 

2. annonser om lediga platser, entreprenader m.m. under 2017 ska införas i  
det eller de annonsorgan som från fall till fall bedöms lämpliga för att uppnå 
önskad effekt. 

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 359 Dnr KS 2016/444.710   
 
Motion om ändring av kommunens regelverk för rätt till 
barnomsorg, utredningsuppdrag 
 
Arbetsutskottets beslut 

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

Jörgen Eriksson (KIM) föreslår i en motion den 1 september 2016 att Melleruds 
kommun ändrar reglerna för rätt till barnomsorg med följande tillägg: 

Vid gemensam vårdnad och växelvis boende hos båda vårdnadshavarna har barnet 
rätt att vistas inom barnomsorgen utifrån den vårdnadshavares behov av omsorg 
där barnet för tillfället vistas. 

Bakgrunden är att med dagens regler har inte ett barn rätt till barnomsorg om 
någon av föräldrarna är ledig.    
 
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet ger utredaren i uppdrag att utreda motionen  
och lämna förslag till svar. Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets 
sammanträde den 10 januari 2017. 
 
Beslutsgång 

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

Utredaren  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 360    
 
Kultur- och fritidsfrågor  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

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

• Futsal  
Futsal Club Mellerud spelar denna säsong i allsvenska. 

• Handboll 
Melleruds handbollsklubbs seniordamlag har lagt ner sin verksamhet.  

• Kultur 
Två besök från utlandet på gång – dels från England och dels från Estland –  
som kommer att genomföra konserter på bland annat skolor i kommunen. 

• Dalslands Konstmuseum 
Många sökanden. Fem intervjuer har genomförts och en person har anställts  
på ett femårskontrakt.  

• HOPP 
HOPP som är ett nyskrivet körverk som kommer till på Kulturbruket  
12 november. 

• Anslagtavlor 
Kultur- och fritidsutvecklaren redogör för pågående arbete med kommunala 
anslagstavlor 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 361 Dnr KS 2016/xxx.736   
 
Tätortsnära färdtjänsttaxa i Dals Rostock och Åsensbruk, 
utredningsuppdrag 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge verksamhetsutvecklaren och färdtjänsthandläggaren i uppdrag att ta fram 
förslag på färdtjänsttaxa för tätortsnära trafik i Dals Rostock och Åsensbruk. 

2. redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 7 februari 2016. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 januari 2015, § 3, att Melleruds kommun 
skulle införa en färdtjänsttaxa för tätortsnära trafik i tätorten Mellerud med baspris 
motsvarande 30 kronor och med 50% påslag. Den nya tätorttaxan innebar en 
egenavgift motsvarande 45 kronor. 

Verksamhetsutvecklaren redovisar en utvärdering av antalet tätortsnära  
resor som genomförts sedan införandet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge verksamhetsutvecklaren och färdtjänsthandläggaren i uppdrag att ta fram 
förslag på färdtjänsttaxa för tätortsnära trafik i Dals Rostock och Åsensbruk. 

2. redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 7 februari 2016. 
 
Beslutsgång 

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

Verksamhetsutvecklaren  
Färdtjänsthandläggaren 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 362 Dnr KS 2016/422.011   
 
Svar på samråd miljökonsekvensbeskrivning för områden  
av riksintresse för friluftsliv 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. Melleruds kommun inte har någon erinran mot upprättat förslag till 
miljökonsekvensbeskrivning av förslaget till utpekande av områden av 
riksintresse för friluftslivet, tillika samråd i enlighet med 2 § förordningen 
(1998:896) om hushållning med mark och vatten. 

2. ge bygglovsingenjören och kart-/GIS-ingenjören i uppdrag att besvara enkäten. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Naturvårdsverket har den 2 september 2016 bjudit in till samråd enligt 
miljöbalkens 6 kap. om förslag till miljökonsekvensbeskrivning av förslaget till 
utpekande av områden av riksintresse för friluftslivet, tillika samråd i enlighet med 
2 § förordningen (1998:896) om hushållning med mark och vatten.  

Från början önskade Naturvårdsverket att få in synpunkter på samrådet senast  
den 30 september 2016. Därefter har remisstiden förlängts med fyra veckor. 

Synpunkter lämnas med hjälp av det webbverktyg som finns på Naturvårdsverkets 
webbplats. 
 
Beslutsunderlag 

• Samrådsremisshandlingar – se https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-
miljoarbetet/Remisser-och-Yttranden/Remisser/Pagaende-remisser/Samrad-
miljokonsekvensbeskrivning-angaende-omraden-av-riksintresse-for-friluftsliv/ 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun inte har någon 
erinran mot upprättat förslag till miljökonsekvensbeskrivning av förslaget till 
utpekande av områden av riksintresse för friluftslivet, tillika samråd i enlighet  
med 2 § förordningen (1998:896) om hushållning med mark och vatten. 
 
Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Eva Pärsson Marianne Sand Wallin 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 363  
   
Aktuella frågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Västerråda köpcenter 
Kommunchefen lämnar en aktuell rapport från möte med Frykvalla om  
planerna på ett köpcenter på Västerråda i Mellerud. 

• Sunnanå Hamn 
Byggnation av hus/sjöbodar m.m. 

• Mellerudsmässan 2016 
Mässan arrangeras 22-23 oktober 2016 i Rådahallen. Kommunens förvaltningar, 
medborgarkontoret och Rådahallen kommer att delta med personal i montrar. 
Mingelfest 21 oktober på kvällen.  

• Försäljning av mark  
Kommunchefen redogör för intressenter som önskar köpa mark i Sundserud 
och i Östra Järn. 

• Genomlysning av socialnämndens verksamhet 
Kommunchefen redogör för hur det pågående arbetet med genomlysningen  
av socialnämndens verksamhet genomförs. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 364    
 
Rapporter 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden 
m.m: 

• Nätaktiebolaget Biogas Brålanda 
Kommunchefen redogör för senaste styrelsesammanträdet och för de samtal 
som förs om framtida ägande. 

• Melleruds Golfklubb 
Kommunchefen redogör för förhandlingar kring Melleruds Golfklubbs uppsägning 
av avtal. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 365    
 
Företagsbesök  
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens arbetsutskott besöker Elinsta Telemontage AB i Mellerud  
för att få information om företagets verksamhet och framtidsplaner. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 


