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§ 193 Dnr KS 2017/242.013   
 
Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 
(SoL) och lag om service till funktionshindrade (LSS) -  
kvartal 1/2017  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom  
tre månader (kvartal 1/2017).  
 
Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden ska anmäla gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader 
från beslutsdatum till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rapporteringen 
avser också avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre 
månader från datum för avbrott. Rapporteringen till IVO sker kvartalsvis. 

För första kvartalet 2017 har ett nytt beslut avseende boende, SoL, inte kunnat 
verkställas inom tre månader. Verkställigheten av detta beslut har dock skett under 
samma kvartal. Ett ärende om kontaktperson har avslutats utan att verkställighet 
skett. 
 
Beslutsunderlag 

• Socialnämndens beslut 2017-04-25, § 41, med tjänsteskrivelse.  
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej 
verkställda beslut inom tre månader (kvartal 1/2017).  
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 194 Dnr KS 2016/164.875    
 
Dalslands Konstmuseum – träff med ordförande och  
museichef 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Arbetsutskottets ordförande och t.f. kommunchefen redogör för kommunens  
förslag till utökning av bidrag och övertagande av lån. Beslut kommer att tas av 
kommunstyrelsen den 7 juni 2017. 

Ordföranden och chefen för Dalslands Konstmuseum informerar om muséets 
verksamhet och diskuterar aktuella frågor med arbetsutskottets ledamöter. 

Behov finns av att renovering av muséets byggnader. 

Förslag finns på att genomföra seminarium med föreläsningar om kulturella 
näringar m.m. för politiker. Muséet bör samarbeta mer med Stenebyskolan 
för att marknadsföra sin verksamhet. 

Då Dalslandskommunernas kommunalförbund övergått till Dalslands miljö-  
och energiförbund kan Dalslands konstmuseums stadgar behöva ändras så  
att ledamöter och ersättare kan utses från de fem Dalslandskommunerna. 

 
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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§ 195 Dnr KS 2016/599.106   
 
Svar på motion om kommunal regnbågsflaggning i samband 
med framtida Pridefestivaler i Mellerud 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige anser motion om kommunal regnbågsflaggning i samband  
med framtida Pridefestivaler i Mellerud som besvarad. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Tony Johansson (MP) föreslår i en motion den 18 december 2016 att 

1. Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun ska genomföra en 
kommunal allmän flaggning med regnbågsflaggor i samband med lokala 
Pridefestivaler i framtiden. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsen att tillse så att nämnder och 
styrelser verkar i enhetlighet med fullmäktiges beslut om kommunal flaggning i 
samband med lokala Pridefestivaler. 

Nuvarande regler för kommunal flaggning i Melleruds kommun (KF 2012-09-26,  
§ 79) medger flaggning i samband med exempelvis lokal Pridefestival enligt vad 
som anges i 5 och 6 §§.  
 
Beslutsunderlag 

• Motion från Tony Johansson (MP) 2016-12-18. 
• Kommunstyrelseförvaltningens förslag med underlag från 

samhällsbyggnadsförvaltningen 2017-04-28. 
• Regler för kommunal flaggning, KF 2012-09-26, § 79. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige anser motion om kommunal 
regnbågsflaggning i samband med framtida Pridefestivaler i Mellerud som besvarad. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 196 Dnr KS 2016/531.003   
 
Plan för extraordinära händelser och reglemente för 
krisledningsnämnden för Melleruds kommun 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. anta plan för extraordinära händelser och reglemente för krisledningsnämnden. 

2. i och med kommunfullmäktiges beslut upphäva tidigare antagen krisplan  
(KS 2012/571, § 130). 

 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har uppdragit åt kommunstyrelsen att ta fram förslag till plan 
för extraordinära händelser och reglemente för krisledningsnämnden (KF 2016-10-
26, § 123). 
 
Beslutsunderlag 

• Sammanträdesprotokoll från Kommunfullmäktige 2016-10-26, § 123. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Reglemente för krisledningsnämnden 
• Plan för extraordinära händelser. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att 

1. anta plan för extraordinära händelser och reglemente för krisledningsnämnden. 

2. i och med kommunfullmäktiges beslut upphäva tidigare antagen krisplan (KS 
2012/571, § 130). 

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 197 Dnr KS 2017/79.007   
 
Svar på revisionsrapporten Granskning av mottagningen  
av nyanlända  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna svar på revisionsrapporten Granskning  
av mottagningen av nyanlända enligt föreliggande förslag till kommunens revisorer. 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Revisionsrapporten ”Granskning av mottagandet av nyanlända” har genomlyst 
kommunstyrelseförvaltningens och kultur- och utbildningsförvaltningens 
verksamheters mottagande av nyanlända.  

Till stor del anser revisionen att verksamheterna lever upp till kraven och har ett 
gott mottagande. Det är tre kontrollmål som av revisionen bedöms som helt eller 
delvis ej uppfyllda. 

Kontrollmålen ”Följs rutinerna” och ”Kommunen tillhandahåller de etablerings-
insatser man är skyldig att erbjuda flyktingar med uppehållstilllstånd” har det 
jobbats med och bedöms av verksamheterna samt skolinspektionen som nu 
uppfyllda. 

När det kommer till kontrollmål ”Det finns en beredskap för ett fortsatt mottagande 
av nyanlända” anser verksamheterna att ett fortsatt mottagandet är en del av 
normalrutinen och därför krävs ingen separat plan för detta. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens förslag till svar. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att överlämna svar på 
revisionsrapporten Granskning av mottagningen av nyanlända enligt föreliggande 
förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 198    
 
Aktuella asyl-, flykting- och integrationsfrågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

T.f. kommunchefen och administrative chefen informerar om aktuella asyl-, 
flykting- och integrationsfrågor: 

• Integrationsarbetet 
Administrative chefen redogör för integrationskoordinatorns arbete och  
framtida uppgifter. Bra samarbete med Arbetsförmedlingen på ungdomssidan 
men sämre när det gäller de vuxna arbetssökande. Synpunkter tas in på vad 
kommunen vill ha för kompetens och en rekryteringsgrupp sätts samman inför 
rekrytering efter sommaren.  

• Ekonomisk prognos 
Sveriges kommuner och landstings prognos visar att Melleruds kommun kommer 
att få cirka 1 Mnkr mindre i statsbidrag för nyanlända. T.f. kommunchefen 
lämnar en aktuell redovisning av kommunens avsättning av statsbidraget 
(flyktingpengar).  

• Asylboendet 
Snart kommer alla asylboenden i kommunen vara stängda 

• Mottagande/inflyttning 
Nyanlända flyttar in till kommunen i samma takt som tidigare och kommunens 
kvot fylls. 

 
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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§ 199 Dnr KS 2017/16.020   
 
Rätt till heltid, delredovisning av utredningsuppdrag 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Melleruds kommun har som så många andra kommuner ett stort rekryterings-
behov de kommande åren. En mer flexibel organisation ger bättre förutsättningar 
att rekrytera. Rätt till heltid är ett led i arbetet med att göra kommunen till en 
attraktiv arbetsgivare.  

Arbetsutskottet gav den 10 januari 2017, § 10, kommunchefen och HR-chefen i 
uppdrag att ta fram ett förslag på ett utredningsuppdrag. Redovisning ska ske vid 
arbetsutskottets sammanträde den 24 januari 2017. 

Arbetsutskottet beslutade den 24 januari 2017, § 29, att ge kommunchefen och 
HR-chefen i uppdrag att 

1. ta fram en nulägesanalys av antalet tillsvidareanställningar och dess 
sysselsättningsgrader, AVA-anställningar samt vikariat i Melleruds kommun, 
utifrån varje enskild förvaltnings förutsättningar, sysselsättningsnivåer och 
bemanningsbehov.  

2. göra en omvärldsanalys av erfarenheterna från andra kommuner som redan  
har infört rätten till heltid.  

3. göra en sammanställning av olika tänkbara metoder för att införa rätten till 
heltid och vilka som verkar mest lämpliga att använda utifrån andra kommuners 
erfarenheter.  

4. med utgångspunkt i nulägesanalysen genomföra en konsekvensanalys av vilka 
troliga effekter ett införande av rätten till heltid skulle ha.  

5. utredningen även ska omfatta frågan om möjlighet till deltid. Denna fråga ska 
belysas utifrån samma faktorer som heltidsfrågan och därmed klargöra 
eventuella fördelar och nackdelar av att inkludera möjlighet till deltid i en 
heltidsmodell.  

Delredovisningar av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den  
9 maj och 12 september 2017. Slutredovisning ska ske den 24 oktober 2017. 

Arbetsutskottet beslutar vidare att avsätta högst 100 tkr till genomförande av 
uppdraget. Finansiering sker inom kommunstyrelsens avsatta medel. 
 
Beslutsunderlag 

• Delredovisning av utredningsuppdraget. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-23 10
  
 
 
 
 
 

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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§ 200    
 
Personalfrågor  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

HR-chefen informerar om aktuella personalfrågor: 

• Aktuella rekryteringar 
En ny sektorchef för IFO anställd från 22 maj 2017. HR-chefen tar upp vikten  
av att starta rekrytering av ny HR-chef/anställa någon (konsult) så snart som 
möjligt så att överlämning av viktiga pågående projekt kan ske innan hon slutar.  

 
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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§ 201 Dnr KS 2017/258.106   
 
Ansökan om kommunbidrag till finansiering 
Grannsamverkansskyltar  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge folkhälsostrategen i uppdrag att kontrollera hur övriga kommuner  
inom Fyrbodal hanterar Stöldskyddsföreningens ansökan om bidrag.  

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde  
den 7 juni 2017. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Stöldskyddsföreningen har ansökt om kommunbidrag på 5 000 kr per år under  
en tvåårsperiod med start 2017 för att finansiera de skyltar som distribueras 
kostnadsfritt till de som startar grannsamverkan. Nu har efterfrågan ökat och 
föreningen ser sig därför tvungen att utöka finansieringskällorna om denna  
service ska kunna ges i fortsättningen.  
 
Beslutsunderlag 

• Stöldskyddsföreningens ansökan om bidrag. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge folkhälsostrategen i uppdrag att kontrollera hur övriga kommuner  
inom Fyrbodal hanterar ansökan.  

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde  
den 7 juni 2017. 

 
Beslutsgång 

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

Folkhälsostrategen  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 202 Dnr KS 2017/267.105   
 
Redovisning av platslogo för Melleruds kommun samt  
riktlinjer för användning av flera logos vid kanaljubiléet 
 
Arbetsutskottets beslut  

Arbetsutskottet beslutar att godkänna redovisning. Ärendet tas upp på nytt  
vid sammanträdet den 7 juni 2017. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Det finns tre förslag till platslogo för Melleruds kommun som tagits fram som  
ska redovisas. 

Inför kanaljubiléet kommer flera logos vara aktuella - Melleruds kommuns logo 
alternativt platslogo, kanalbolagets logo samt jubiléets logo. Behov finns av 
riktlinjer för HUR logotyperna ska användas tillsammans i marknadsförings- 
material samt NÄR de ska användas tillsammans. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Platslogo för Melleruds kommun - 3 olika förslag. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att godkänna redovisning. 
Ärendet tas upp på nytt vid sammanträdet den 7 juni 2017. 
 
Beslutsgång 

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

Näringslivs- och marknadsföringsansvarig 
Verksamhetsutvecklaren 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 203 Dnr KS 2017/193.104   
 
Utbetalning av kommunalt partistöd till miljöpartiet för 2017 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla följande utbetalning av kommunalt  
partistöd för 2017: 

• Miljöpartiet i Mellerud (MP) 20 000 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. 

Den 18 april 2017 inkom Miljöpartiet i Mellerud med en redovisning av erhållet 
partistöd 2016. 
 
Beslutsunderlag 

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

• Redovisning av erhållet partistöd 2016 (MP) 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Daniel Jensen (KD): Kommunfullmäktige beslutar att bifalla följande utbetalning  
av kommunalt partistöd för 2017: 

• Miljöpartiet i Mellerud (MP) 20 000 kr  
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 204 Dnr KS 2016/589.861   
 
Kanalyran 2017 – restaurangernas utbyggnad vid 
Köpmantorget och avgift till kommunen 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. restaurang Börsen får bygga ut i enlighet med föreliggande förslag mot en avgift 
till Melleruds kommun om 14 tkr.  

2. restaurang Vågen får bygga ut i enlighet med föreliggande förslag mot en avgift 
till Melleruds kommun om 10 tkr.  

3. avgiften ska vara betald innan utbyggnad får ske. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Sedan tidigare har arbetsutskottet beslutat att de restauranger som bedriver 
verksamhet vid Köpmantorget får bygga ut i samband med Kanalyran, men att 
andra restaurangägare inte ges tillträde. 
 
Beslutsunderlag 

• Önskemål från Vågen respektive Börsen om hur de vill bygga ut. 
• Karta med skiss på vilka ytor Kanalyran behöver disponera för scen,  

publik och kortege. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

1. restaurang Börsen får bygga ut i enlighet med föreliggande förslag mot en avgift 
till Melleruds kommun om 14 tkr.  

2. restaurang Vågen får bygga ut i enlighet med föreliggande förslag mot en avgift 
till Melleruds kommun om 10 tkr.  

3. avgiften ska vara betald innan utbyggnad får ske. 
 
Beslutsgång 

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

Kultur- och fritidsutvecklaren 
Restaurang Börsen  
Restaurang Vågen   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 205 Dnr KS 2017/269.861   
 
Arenaveckan 16-24 september 2017, information och 
finansiering 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. bevilja maximalt 50 tkr för annonsering och artistarvoden till Arenaveckan  
16-24 september 2017. 

2. finansiering sker inom kommunchefens konto centralt. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Den 16-24 september 2017 anordnar Melleruds kommun i samarbete med 
Västarvet en så kallad Arenavecka för att uppmärksamma kultur- och naturarvet  
i kommunen. Veckan har temat ”Dåtid – nutid – framtid”. 

För att genomföra evenemanget som tänkt krävs en viss medfinansiering från 
kommunen. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-15. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

1. bevilja maximalt 50 tkr för annonsering och artistarvoden till arenaveckan  
16-24 september 2017. 

2. finansiering sker inom kommunchefens konto centralt. 
 
Beslutsgång 

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

Kultur- och fritidsutvecklaren   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 206    
 
Kultur- och fritidsfrågor  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

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

• Fotboll 
Melleruds IF som leder serien Div 4 Bohuslän-Dal och möter tabelltvåan i  
en tidig seriefinal. 

• SM i kickboxning 
Svenska mästerskapet i kickboxning genomfördes i Rådahallen i Mellerud  
den 20 maj 2017. Kommunstyrelsens ordförande invigde arrangemanget. 

• Dalslandslitteraturens dag 
Dalslandslitteraturens dag – en dag kring litteratur och författare med 
anknytning till Dalsland arrangeras den 17 juni 2017 i Dalsland Center. 

• Sommarkonserter i Dalsland Center 
Programmet för de 31 eftermiddagskonserterna i Dalsland Center under 
sommaren 2017 är klart. 

• Bok om Dalslands historia 
Manuset från Dick Harrisson har kommit för genomläsning och synpunkter. 

 
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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§ 207 Dnr KS 2013/568.294 
 
Rivning av fyra fastigheter i kvarteret Ugglan 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att tilläggsbudgetera med 1,6 Mnkr för rivning 
av återstående fyra fastigheter i kvarteret Ugglan. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 19 juni 2013, § 56, att köpa fastigheterna 
Ugglan 9, 10, 11 och 13 - nio hyreshus som innehåller sammanlagt 108  
lägenheter - för en köpeskilling på 9 Mnkr. 

Fem av hyresfastigheterna i kvarteret Ugglan har rivits. Efter besiktning av  
de fyra återstående hyresfastigheterna konstateras att de är i ett sådant skick  
att kostnaderna för att renovera kommer att överstiga gjorda beräkningar. 
Rekommendationen är att riva även dessa fastigheter. 

Arbetsutskottet gav den 28 januari 2015, § 23, kommunchefen och VD i  
Melleruds Bostäder i uppdrag att hitta ersättningsbostäder för kvarvarande 
hyresgäster i kvarteret Ugglan samt att genomföra en upphandling av rivning 
inför 2016 av återstående fyra fastigheter i kvarteret Ugglan. 

Samhällsbyggnadschefen och projektingenjören redogör för genomförd upphandling 
av rivning av fyra fastigheter i kvarteret Ugglan och informerar om inkomna anbud 
och behov av tilläggsbudgetering. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att tilläggsbudgetera  
med 1,6 Mnkr för rivning av återstående fyra fastigheter i kvarteret Ugglan. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 208  
   
Aktuella frågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Arbetsutskottets ledamöter och t.f. kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Försäljning av mark 
Samhällsbyggnadschefen och närings- och marknadsföringsansvarig redogör för 
företags förfrågan om köp av mark inom Holm 1:10 alternativt Sapphult 1:3. 

 
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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§ 209 Dnr KS 2017/42.041   
 
Kommunstyrelsens budgetförslag för 2018 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att godkänna kommunstyrelsens budget för 2018  
med tillägget att utöka ramen med 1,722 Mnkr till kapitalkostnader skog. 
 
Sammanfattning av ärendet 

T.f. kommunchefen och samhällsbyggnadschefen redovisar kommunstyrelsens 
budgetförslag för 2018 och diskuterar behov och åtgärder. 

Arbetsutskottet beslutade den 9 maj 2017, § 177, att ge samhällsbyggnads- 
chefen i uppdrag att tillsammans med ekonomichefen återkomma med förslag  
på omdisponeringar i budget 2018. Redovisning av uppdraget ska ske vid 
arbetsutskottets sammanträde den 23 maj 2017. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till budget 2018. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att godkänna kommun-
styrelsens budget för 2018 med tillägget att utöka ramen med 1,722 Mnkr  
till kapitalkostnader skog. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 210    
 
Redovisning av öppna ärenden 2017-05-16 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Inom kommunstyrelsens verksamhetsområde sker en fortlöpande uppföljning av 
öppna ärenden genom att förteckningar över oavslutade ärenden regelbundet 
lämnas ut till samtliga handläggare för genomgång och åtgärd. Varje handläggare 
kan även själv kontrollera sina ärenden direkt i det digitala ärendehanterings-
systemet W3D3. 

T.f. kommunchefen och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen ska två gånger  
per år – juni och november – redovisa alla öppna ärenden till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 

• Öppna ärenden kommunstyrelseförvaltningen 2017-05-16.  
• Öppna ärenden samhällsbyggnadsförvaltningen 2017-05-16. 

 
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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§ 211    
 
Återrapportering av verkställda beslut inom kommun-
styrelsens verksamhetsområde 2016-11-02--2017-05-16 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

T.f. kommunchefen och samhällsbyggnadschefen ska lämna en återrapportering av 
verkställda beslut två gånger per år – vid kommunstyrelsens sammanträden i  
juni och november. 
 
Beslutsunderlag 

• Verkställda beslut kommunstyrelseförvaltningen 2016-11-02--2017-05-16.  
• Verkställda beslut samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-11-02--2017-05-16.  
 
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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§ 212 Dnr KS 2017/270.041   
 
Skattesats för Melleruds kommun 2018 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer oförändrad skattesats för år 2018 med  
22:60 kronor per skattekrona enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt 8 kap. § 8 i kommunallagen ska skattesatsen fastställas av kommun-
fullmäktige före november månads utgång. De år då val av fullmäktige  
har förrättats i hela landet ska budgeten fastställas av det nyvalda fullmäktige. 

Det framtagna förslaget till budget 2018 innehåller förslag till oförändrad  
kommunal skattesats med 22:60 kronor per skattekrona. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till budget för 2018 och plan 2019-2020. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige fastställer oförändrad skattesats 
för år 2018 med 22:60 kronor per skattekrona enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 213 Dnr KS 2017/42.041   
 
Budget 2018, plan 2019-2020 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa budget 2018 med föreslagna finansiella mål och inriktningsmål. 

2. fastställa verksamhetsplan för 2019-2020. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt 8 kap. § 8 i kommunallagen ska budgeten fastställas av kommunfullmäktige 
före november månads utgång.  
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till budget för 2018 och plan 2019-2020. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa budget 2018 med föreslagna finansiella mål och inriktningsmål. 

2. fastställa verksamhetsplan för 2019-2020. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 214 Dnr KS 2017/271.041   
 
Investeringsbudget 2018, plan 2019-2020 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa investeringsbudget för 2018.  

2. fastställa investeringsplan för 2019-2020. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt 8 kap. § 8 i kommunallagen ska investeringsbudgeten fastställas av 
kommunfullmäktige före november månads utgång.  
 
Beslutsunderlag 

• Investeringsbudget 2018 samt plan 2019-2020.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa investeringsbudget för 2018.  

2. fastställa investeringsplan för 2019-2020. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 215 Dnr KS 2017/272.045   
 
Borgensram och låneram 2018 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. för 2018, såsom för egen skuld, ingå borgen för AB Melleruds Bostäders 
låneförpliktelser upp till ett högsta belopp på 190 Mnkr jämte därpå löpande 
kostnader. 

2. den ingående låneskulden på den 31 december 2017 utökas med 130 Mnkr  
för att därefter uppgå till 277 Mnkr. 

 
Sammanfattning av ärendet 
I enlighet med kommunens finanspolicy ska kommunfullmäktige, i samband med 
fastställande av kommunens budget, ange en borgensram för de kommunala 
bolagen samt en låneram för kommunen. 

Kommunfullmäktige beslutade den 19/4 2017 om en utökad borgensram för AB 
Melleruds bostäder med anledning av nyproduktion på fastigheten Järven 6. 
Borgensramen uppgår därefter till 190 Mnkr. Något ytterligare behov för 2018 finns 
för närvarande inte. 

Kommunens investeringsbudget är omfattande och lite oklar tidsmässig. Den 
senaste prognosen visar att det lånebeslut som Kommunfullmäktige tagit avseende 
2017 på 60 Mnkr inte fullt ut behöver verkställas. 40 mnkr av 2017 års lånebeslut 
flyttas till 2018 och utökas med 90 Mnkr. Kommunens låneskuld uppgår därefter till 
277 Mnkr. 
 
Beslutsunderlag 

• Ekonomichefens tjänsteskrivelse.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att 

1. för 2018, såsom för egen skuld, ingå borgen för AB Melleruds Bostäders 
låneförpliktelser upp till ett högsta belopp på 190 Mnkr jämte därpå löpande 
kostnader. 

2. den ingående låneskulden på den 31 december 2017 utökas med 130 Mnkr  
för att därefter uppgå till 277 Mnkr. 

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 216 Dnr KS 2017/245.011   
 
Remissen Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland, 
utredningsuppdrag 
  
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge miljöstrategen i uppdrag att ta fram ett förslag på 
synpunkter för Melleruds kommuns räkning. Redovisning av uppdraget ska ske  
vid arbetsutskottets sammanträde den 15 augusti 2017. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen har fått regeringens uppdrag att ta fram ett regionalt åtgärdsprogram 
för miljömålen och föreslår nu åtgärder inom fyra utmaningar för Västra Götaland:  

• Minskad klimatpåverkan och ren luft  

• Hållbar användning av vattenmiljöer  

• Hållbart brukande av skog och odlingslandskap  

• God boendemiljö och hållbar konsumtion  

För varje utmaning synliggörs vilka miljömål och vilka globala mål inom Agenda 
2030 som gynnas av de föreslagna åtgärderna. 

Omställningen till ett mer hållbart samhälle - miljömässigt, socialt och ekonomiskt - 
kräver ett brett engagemang. På den regionala och lokala nivån finns det stora 
möjligheter att driva utvecklingen framåt genom beslut och utvecklingsinsatser i 
samverkan. 

Kommuner, företag och näringsliv, ideella organisationer, markägare, universitet 
och högskolor, statliga myndigheter och många fler behövs för genomförandet.  

Programmet har tagits fram av Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen i samverkan  
med Västra Götalandsregionen, och syftar till att vägleda och ge stöd för 
prioriteringar samt stimulera till ökad samverkan lokalt och regionalt.  

Länsstyrelsen behöver kommunens synpunkter senast den 15 september 2017.  

Beslut om åtgärdsprogrammet tas i november 2017.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att ge miljöstrategen i uppdrag 
att ta fram ett förslag på synpunkter för Melleruds kommuns räkning. Redovisning 
av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 15 augusti 2017. 
 
Beslutsgång 

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

Miljöstrategen 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 217 Dnr KS 2017/248.412   
 
Remissen Regional handlingsplan för klimatanpassning i 
Västra Götalands län 2018-2020, utredningsuppdrag  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge säkerhetssamordnaren i uppdrag att ta fram ett 
förslag på synpunkter för Melleruds kommuns räkning. Redovisning av uppdraget 
ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 12 september 2017. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till ny regional handlingsplan för 
klimatanpassning i Västra Götalands län. Handlingsplanen utgör en central del i 
länsstyrelsens uppdrag att samordna arbetet på regional nivå med anpassningen till 
ett förändrat klimat. 

Den nya handlingsplanen kommer att ersätta Regional handlingsplan för 
klimatanpassning – Västra Götalands län (Rapport nummer 2014:40).  

För att underlägga sammanställning och bearbetning av remissvar har länsstyrelsen 
valt att skicka med ett formulär som ska användas för att besvara remissen 

Länsstyrelsen behöver kommunens synpunkter senast den 13 oktober 2017. 
 
Beslutsunderlag 

• Remisshandlingar. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att ge säkerhetssamordnaren i 
uppdrag att ta fram ett förslag på synpunkter för Melleruds kommuns räkning. 
Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 12 
september 2017. 
 
Beslutsgång 

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

Säkerhetssamordnaren 
 
 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 218 Dnr KS 2017/266.106   
 
Medfinansiering för planering av samverkansprojekt inom 
klimatområdet mellan Fossilfritt Dalsland och kommuner, 
företag, skolor m.fl. 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. medfinansiera planering av samverkansprojekt inom klimatområdet mellan 
Fossilfritt Dalsland och kommuner, företag, skolor m.fl. genom att avsätta  
tjänster eller medel med totalt 75 tkr  

2. beslutet gäller under förutsättning att övriga dalslandskommuner fattar 
likalydande beslut. 

3. finansiering sker inom kommunchefens konto centralt. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Den ideella föreningen Fossilfritt Dalsland har lämnat in en bidragsansökan till 
Västra Götalandsregionen om 300 tkr för planering av samverkansprojekt inom 
klimatområdet mellan Fossilfritt Dalsland och kommuner, företag och skolor m.fl. 

Projektets målsättning är att skapa en plattform för fortvarig projektfinansiering där 
beviljade projekt som Fossilfritt Dalsland (FFD) engagerar sig i finansierar FFD:s 
verksamhet. Projektet genomförs med olika partner t.ex. kommuner, kommunal-
förbund, företag och andra organisationer).  

Fossilfritt Dalsland ansöker hos Melleruds kommun om 75 tkr som stöd. 
 
Beslutsunderlag 

• Fossilfritt Dalslands ansökan om medfinansiering. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att medfinansiera planering av 
samverkansprojekt inom klimatområdet mellan Fossilfritt Dalsland och kommuner, 
företag, skolor m.fl. genom att avsätta tjänster eller medel upp till 75 tkr till under 
förutsättning att övriga dalslandskommuner fattar likalydande beslut. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

Beslutet skickas till 

Fossilfritt Dalsland   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 219 Dnr KS 2017/259.042   
 
Fyrbodals kommunalförbund – årsredovisning och 
förvaltningsrevision för verksamhetsåret 2016  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att förbundsdirektionen i Fyrbodals kommunal- 
förbund beviljas ansvarsfrihet för verksamheten för år 2016. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Direktionen för Fyrbodals kommunalförbund har överlämnat en årsredovisning som 
utförligt beskriver det gångna årets verksamhet och ekonomiska utfall. Resultatet 
uppgår till -829 tkr jämfört med föregående års resultat på -602 tkr.  

Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 

• Årsredovisning samt revisionsberättelse för 2016.  
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att förbundsdirektionen i 
Fyrbodals kommunalförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamheten för år 2016. 

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 220    
 
Rekrytering av ny kommunchef 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

T.f. kommunchefen redovisar förvaltningschefernas förslag till kriterier för tjänsten. 

HR-chefen redovisar rekryteringsföretaget Tarassos förslag till tidplan för 
rekryteringen. 

HR-chefen redovisar frågeställningar kring strukturell nivå med mål- och ansvars- 
beskrivning och diskuterar dessa med arbetsutskottets ledamöter. 
 
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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