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§ 70 Dnr KS 2016/162.003   
 
Reglemente för kommunala funktionshinderrådet 
 
Kommunstyrelsens 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. 

Arbetsutskottet beslutade den 19 april 2016, § 131, om förändringar under 
rubriken Rådets sammansättning i Reglemente för kommunala funktionshinder-
rådet. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunala handikapprådets reglemente 2003-12-17. 
• Förslag till reviderat reglemente. 
• Socialnämndens beslut 2016-03-29, § 26. 
• Arbetsutskottets beslut 2016-04-19, § 131. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige fastställer Reglemente för kommunala funktionshinderrådet 
enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 71 Dnr KS 2016/161.003   
 
Reglemente för kommunala pensionärsrådet 
 
Kommunstyrelsens 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. 

Arbetsutskottet beslutade den 19 april 2016, § 132, om förändringar under 
rubriken Rådets sammansättning i Reglemente för kommunala pensionärsrådet. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunala pensionärsrådets reglemente 2003-12-17. 
• Förslag till reviderat reglemente. 
• Socialnämndens beslut 2016-03-29, § 25.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-04-19, § 132. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige fastställer Reglemente för kommunala pensionärsrådet  
enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 72 Dnr KS 2016/160.738   
 
Information om inrättande av demensteam med 
dagverksamhet inom hemvårdsenheten 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
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. 

Arbetsutskottet beslutade den 10 maj 2016, § 157, att se positivt på att 
socialnämnden startar ett demensteam inom Hemvårdsenheten. Finansiering  
av demensteamet kommer att ske inom socialnämndens befintliga budget för 2016. 

Socialchefen och socialnämndens vice ordförande informerar i ärendet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 73 Dnr KS 2016/207.013   
 
Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 
(SoL) och lag om service till funktionshindrade (LSS) -  
kvartal 1/2016 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom tre 
månader (kvartal 1/2016).  
 
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. 

Under första kvartalet 2016 har två ej verkställda beslut inrapporterats till IVO. Det 
första avser kontaktperson enligt LSS. Den sökande har tackat nej till erbjudandet. 
Det andra ärendet avser boende i särskilt boende enligt SoL. Sökandes behov är 
anpassat boende för demensvård där förvaltningen ännu inte kunnat erbjuda plats. 
Sökande har för närvarande insatsen korttidsvård. 
 
Beslutsunderlag 

• Socialnämndens beslut 2016-03-01, § 15, med tjänsteskrivelse.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom tre 
månader (kvartal 1/2016).  
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 74 Dnr KS 2016/208.002   
 
Bemyndigande att utfärda anvisningar på bank- och 
checkräkning samt uttagsrätt på konto – socialnämnden 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att följande personer bemyndigas att utfärda 
anvisningar på bank- och checkräkning samt uttagsrätt på konto  
8234-735123363: 
 
Socialchef  Anders Asklund 
Sektorchef IFO   Birgitta Bergh 
Enhetschef vuxna Christine Loiske Björkman 
Socialsekreterare          Tonje Norén Jacobsen 
Socialsekreterare          Annika Lau 
Socialsekreterare          Inga-Lena Dahl Larsson 
Socialsekreterare          Sara Gavelin 
Socialsekreterare          Inga-Lena Andersson 
Socialsekreterare          Camilla Björk Karlsson 
Assistent                      Maritha Johansson 
Assistent                      Helena Sundström 
 
Sammanfattning av ärendet 

På grund av personalförändringar inom socialförvaltningen och individ- och 
familjeomsorgsenheten behöver ett nytt beslut tas vad gäller bemyndigande  
att utfärda anvisningar på bank- och checkräkning samt uttagsrätt på konto. 
 
Beslutsunderlag 

• Socialnämndens beslut 2016-04-26, § 33.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslagna personer bemyndigas att utfärda 
anvisningar på bank- och checkräkning samt uttagsrätt på konto  
8234-735123363. 
 
Beslutsgång 

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

Samtliga berörda 
Socialnämnden 
Dalslands Sparbank 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 75 Dnr KS 2016/225.042   
 
Prognos 1/2016 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Första prognosen för 2016 visar ett positivt resultat på 11,9 Mnkr.  

Verksamheternas nettokostnader redovisar sammantaget ett resultat som är  
9,8 mnkr sämre än årets budget. Skatt och bidrag är 0,8 Mnkr bättre än budget. 
Finansnettot beräknas bli ca 100 tkr bättre än budget. 

Arbetsutskottet gav den 10 maj 2016, § 153, socialnämnden i uppdrag att 
genomlysa de verksamheter som visar minus och återkomma med förslag på 
åtgärder. Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde  
den 7 juni 2016. 
 
Beslutsunderlag 

• Prognos 1/2016. 
• Arbetsutskottets beslut 2016-05-10, § 153. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.  
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 76 Dnr KS 2015/156.042   
 
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud,  
årsredovisning för 2015 
 
Kommunstyrelsens 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.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-04-19, § 141. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

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 kommunstyrelsen bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 77  
 
Studiebesök i kommunens SFI-undervisning  
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

T.f. rektor för vuxenutbildningen informerar om kommunens  
SFI-undervisningar i Melleruds kommun: 

• Elever i SFI 
50-200 elever på 2 år. 11 grupper: Intro, Ab (analfabeter, liten skolbakgrund), 
B, C, D. Kursplaner på alla nivåer (läsa, skriva, tala, höra). 15 tim/vecka. 
Kombinerar med praktik där man tränar språket. 

• SFI-lärare  
Elva lärare (fyra heltider) + extra timmar från andra lärare. Sju i Ab och 4 i CD 
Tre språkassistenter, främst i Ab och intro.  

• SFI-lokaler 
Från och med den finns SFI i fyra lokaler. Mycket splittrad verksamhet när det 
gäller material, expedition, SYV och lärare. 

• SFI-verksamheten 
Börjar med inskrivningssamtal med tolk, de flesta hamnar i intro.  
Ständig rotation/förändring i grupperna och bland lärarna. Intagning cirka 
fyra gånger per år. Nationella prov.  

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Kommunstyrelsen gör därefter studiebesök i två av SFI-verksamheterna. 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 78    
 
Aktuella frågor 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Anställning av HR-chef 
Maria Kristiansson, Uddevalla, anställs som HR-chef från och med den  
1 augusti 2016. 

• Försäljning av kommunal mark 
Melleruds kommun har beslutat sälja mark i kvarteret Järven till Melleruds 
Bostäder som kommer att bygga hyreslägenheter där. 
Kommunen kommer även att sälja kommunal mark till ett företag på 
Sapphultsområdet som planerar att expandera. 

• Västerråda köpcenter 
Melleruds Handel AB har haft möte om planeringen av köpcentret under april 
månad. Beslut kommer förhoppningsvis inom kort. 

• Sunnanådagarna  
14-15 maj 2016 anordnas Sunnanådagarna. I år är det visning och försäljning av 
flytande sjöbodar och provkörning och försäljning av båtar m.m. 

• Fyrbodals kommunalförbund 
Utredning/analys av Fyrbodals kommunalförbunds verksamhet och framtida 
samverkan pågår och resultatet kommer att presenteras av förbundsdirektören 
under hösten 2016. 

• Norra Älvsborgs Räddningstjänst 
Ny förbundsdirektör utsedd och tillträder den 15 maj 2016. Vissa problem med 
förbundets ekonomi på grund av avtal med avgående förbundsdirektör men 
förhoppningsvis kommer det att rätta till sig under innevarande budgetår. 
Strukturella problem i Mellerud med att rekrytera deltidsbrandmän. 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 79 Dnr KS 2015/453.014   
 
Fiberutbyggnad inom Melleruds kommun 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun avstår ifrån att investera i 
fiberanslutningen av telestationerna Forsebol och Högstorp. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har gett administrative chefen i uppdrag att närmare undersöka 
förutsättningarna för fiberföreningarnas möjligheter till anslutning mot ett stamnät.  
Utgångspunkten har varit den ansökan kommunen gjort till Västra Götalands-
regionen (VGR), för att fiberansluta två telestationer och vad det skulle innebära 
om kommunen avstår från detta. 

Fiberföreningarna har klargjort för kommunen att de inte har intresse av att koppla 
sig mot ett kommunalt stamnät. Förutsättningarna är bättre om de tar det med 
befintliga marknadsaktörer. Föreningarna har uttryckt en förväntan att kommunen 
går in med någon form av ekonomiskt stöd. 
 
Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut 2016-04-05, § 57. 
Administrative chefens tjänsteskrivelse 2016-05-03.  
Arbetsutskottets beslut 2016-05-10, § 160. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun avstår ifrån att investera i 
fiberanslutningen av telestationerna Forsebol och Högstorp. 
 
Beslutsgång 

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

Västra Götalandsregionen 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 80 Dnr KS 2015/654.007   
 
Revisionsrapporten Granskning av lönehantering 
 
Kommunstyrelsens 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. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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. 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 

• Revisionsrapporten Granskning av lönehanteringen.  
• Administrative chefens förslag till svar.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-04-19, § 142. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

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 kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Kommunens revisorer 
  

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

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. 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 

• Revisionsrapporten Granskning av arbetsmarknadsverksamheten.  
• Administrative chefens förslag till svar.  
• Arbetsutskottets beslut 2016-04-19, § 143. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

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 kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Kommunens revisorer 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 82 Dnr KS 2016/215.130   
 
Projekt Ett Mellerud för alla 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anslå 450 tkr för att anlita ett konsultföretag  
som leder processerna för att ta fram den röda tråden om hur vi arbetar med 
långtidsarbetslösa och nyanlända asylsökande till integrerade mellerudsbor  
med arbete och bostad. Finansiering av projektet sker inom kommunstyrelsens  
3,3 Mnkr.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Melleruds kommun har under det senaste året tagit ett stort ansvar gällande 
flyktingmottagandet. Det stora ansvaret att ta emot ett stort antal människor  
under en kort period har medfört en ökad belastning av arbetsmarknadsfrågor  
och inom för- och grundskolan, SFI och socialtjänstens mottagande av 
ensamkommande barn och inom IFO.  

Idag arbetar Kultur- och utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen och 
Arbetsmarknadsenheten utifrån dagssituationen och mycket var för sig. 
Utmaningen är att få all kommunal verksamhet synkroniserad med kommunens 
näringsliv och Arbetsförmedling.  

I en revision, som PWC gjorde på uppdrag av de kommunala revisorerna, av 
arbetsmarknadsenheten har kommunen fått påpekanden om brister avseende 
processer och arbetssätt för hantering av arbetssökande. 

För att skapa förståelse för den nuvarande, samt önskade situationen har en 
SWOT- och en Effektanalys genomförts. Utifrån SWOT- och Effektanalysen har  
ett underlag tagits fram avseende hantering av arbetssökande inom Arbets-
marknadsenheten, intilliggande verksamheter inom kommunen samt skola och 
näringsliv. 

Effektanalysen har pekat ut följande sluteffekter: 

• Ett samhälle för alla. 

• Ett bra liv för Melleruds kommuninvånare. 

• Hållbar utveckling.  
 
Beslutsunderlag 

• Kommunchefens tjänsteskrivelse 2015-05-03. 
• Arbetsutskottets beslut 2016-05-10, § 181. 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att anslå 450 tkr för att anlita ett konsultföretag  
som leder processerna för att ta fram den röda tråden om hur vi arbetar med 
långtidsarbetslösa och nyanlända asylsökande till integrerade mellerudsbor  
med arbete och bostad. Finansiering av projektet sker inom kommunstyrelsens  
3,3 Mnkr. 
 
Beslutsgång 

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

Kommunchefen 
Administrative chefen 
Socialchefen 
Kultur- och utbildningschefen 
Ekonomichefen  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 83    
 
Aktuella asyl-, flykting- och integrationsfrågor 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Socialchefen, kultur- och utbildningschefen, administrative chefen, ekonomichefen 
och kommunchefen informerar om aktuella asyl-, flykting- och integrationsfrågor: 

• Ensamkommande barn 
En del utskrivningar från oenden för ensamkommande barn på grund av  
att de fyllt 18 år och flyttas över till asylboenden eller att de fått PUT.  
Har bättre kolla på placeringsverksamheten. Gemensam handläggning förlagd  
till Bengtsfors. Riktlinjer för att få likriktning i verksamheten. 

• Skolan 
SFI i gamla brandstationen. Flera avdelningar har öppnats inom barnomsorgen. 
Ytterligare moduler får avvakta tills kommunen vet hur asylinvandringen 
utvecklas.  

• Arbetsmarknadenheten 
20-25 personer tas emot i arbetsmarknadsenhetens verksamhet per månad.  
Stort driv bland de som kommit till kommunen. Många vill till större städer där 
det finns större utbud av arbeten. Fler kommer att kommunplaceras i 
kommunen. Svårt att få tag i boenden.  

• Bostäder  
Ingen förtur för nysvenskar i det kommunala bostadsbolagets kö. 
Migrationsverket hyr idag cirka 80 lägenheter i kommunen för asylboende. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 84 Dnr KS 2015/54.104 
 
Redovisning av erhållet partistöd 2015 senast den 31 mars 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisning av erhållet partistöd 2015 som 
inkommit senast den 31 mars från följande partier: 

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

Den 18 juni 2014 beslutade kommunfullmäktige att fastställa reglemente för 
kommunalt partistöd i enlighet med Kommunallagen (1991:900) 2 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 

• Sammanställning av utbetalt partistöd 2015. 
• Kommunallagen 2 kap. §§ 9-12.  
• 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) 
• Arbetsutskottets beslut 2016-05-10, § 176. 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige godkänner redovisning av erhållet partistöd 2015 som 
inkommit senast den 31 mars från följande partier: 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 85 Dnr KS 2015/54.104 
 
Redovisning av erhållet partistöd 2015 senast den 11 maj 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. förlänga datumet för inlämning av redovisning av erhållet partistöd 2015 
till den 11 maj 2016. 

2. godkänna redovisning av erhållet partistöd 2015 som inkommit senast  
den 11 maj 2016 från följande partier: 

• Kommunpartiet i Mellerud (KIM) 
• Kristdemokraterna Mellerud (KD) 
• Moderaterna i Mellerud (M) 
• Vänsterpartiet i Mellerud (V) 
 
Sammanfattning av ärendet 

Den 18 juni 2014 beslutade kommunfullmäktige att fastställa reglemente för 
kommunalt partistöd i enlighet med Kommunallagen (1991:900) 2 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 därefter fram till den 11 maj mottagit redovisning av erhållet 
partistöd 2015 från följande partier: 

• Kommunpartiet i Mellerud (KIM) 
• Kristdemokraterna Mellerud (KD) 
• Moderaterna i Mellerud (M)  
• Vänsterpartiet i Mellerud (V) 

 

Beslutsunderlag 

• Sammanställning av utbetalt partistöd 2015. 
• Kommunallagen 2 kap. §§ 9-12.  
• Reglemente för kommunalt partistöd i Melleruds kommun,  

mandatperiod 2014-2018. 
• Redovisning av erhållet partistöd 2015 (KIM) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2015 (KD) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2015 (M)  
• Arbetsutskottets beslut 2016-05-10, § 177. 
• Redovisning av erhållet partistöd 2015 (V)  
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. förlänga datumet för inlämning av redovisning av erhållet partistöd 2015 
till den 11 maj 2016. 

2. godkänna redovisning av erhållet partistöd 2015 som inkommit senast  
den 11 maj 2016 från följande partier: 

• Kommunpartiet i Mellerud (KIM) 
• Kristdemokraterna Mellerud (KD) 
• Moderaterna i Mellerud (M) 
• Vänsterpartiet i Mellerud (V) 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 86 Dnr KS 2016/170.104   
 
Utbetalning av partistöd 2016 
 
Kommunstyrelsens 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 
• Kommunpartiet i Mellerud (KIM)  13 000 kr 
• Kristdemokraterna Mellerud (KD)  20 000 kr 
• Moderaterna i Mellerud (M)  34 000 kr 
• Vänsterpartiet i Mellerud (V)  13 000 kr 
 
Sammanfattning av ärendet 

Den 18 juni 2014 beslutade kommunfullmäktige att fastställa reglemente för 
kommunalt partistöd i enlighet med Kommunallagen (1991:900) 2 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.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 19 april beslutat att förlänga datumet för 
inlämning av redovisning av erhållet partistöd till den 30 april 2016. 

Om redovisning inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas 
inget partistöd för nästkommande år. 

Kommunstyrelsen har mottagit redovisning av erhållet partistöd 2015 frånföljande 
partier: 

• Melleruds arbetarekommun (S)  
• Centerpartiet kommunkrets (C)  
• Sverigedemokraterna i Mellerud (SD) 
• Miljöpartiet de gröna i Mellerud (MP) 
• Liberalerna i Mellerud (L) 
• Kommunpartiet i Mellerud (KIM) 
• Kristdemokraterna Mellerud (KD) 
• Moderaterna i Mellerud (M) 
• Vänsterpartiet i Mellerud (V) 
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Beslutsunderlag 

• Kommunallagen 2 kap. §§ 9-12.  
• 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) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2015 (KIM) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2015 (KD) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2015 (M)  
• Arbetsutskottets beslut 2016-05-10, § 178. 
• Redovisning av erhållet partistöd 2015 (V) 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

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 
• Kommunpartiet i Mellerud (KIM)  13 000 kr 
• Kristdemokraterna Mellerud (KD)  20 000 kr 
• Moderaterna i Mellerud (M)  34 000 kr  
• Vänsterpartiet i Mellerud (V) 13 000 kr 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 87 Dnr KS 2016/57.214   
 
Ändring av stadsplan för kvarteret Klacken m.fl. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta ändring av stadsplan för kvarteret  
Klacken m.fl.  
 
Sammanfattning av ärendet  

Byggnadsnämnden beslutade den 21 oktober 2015 att ge förvaltningen i uppdrag 
att samråda förslaget om planändring av stadsplanen för kv. Klacken m.fl. med 
berörda sakägare.  

Syftet med ändringen är att anpassa gällande stadsplan till dagens behov. I dag 
finns behov av att bygga större produktions- och framförallt förrådsutrymmen för 
den befintliga småindustrin på området. Ändringen föreslås ge en ökad byggrätt 
från högst en tredjedel av tomtarean till högst 50 % av tomtarean.  

Sakägare och övrigt berörda har tagit del av ändringen och har under perioden  
23 november till 14 december 2015 beretts tillfälle att yttra sig. Under samråds-
tiden har fem yttranden inkommit vilka sammanställts i bifogat utlåtande.  
 
Beslutsunderlag  

• Stadsplan för kv. Klacken m.fl. fastställd 1985-04-18, gällande kvarteret  
Sulan och del av kvarteren Lästen och Klacken.  

• Förslag till ändring av stadsplan för kv. Klacken m.fl.  
• Utlåtande avseende samråd för ändring av stadsplan för kv. Klacken m.fl.  
• Byggnadsnämndens beslut 2016-01-27, § 1. 
• Arbetsutskottets beslut 2016-02-09, § 36. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta ändring av stadsplan för kvarteret  
Klacken m.fl. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 88    
 
Redovisning av delegeringsbeslut 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av nedanstående delegeringsbeslut. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har överlåtit viss beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande och 
tjänstemän enligt gällande delegeringsregler. Besluten ska anmälas till kommun-
styrelsen varje månad. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får 
ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot kan kommunstyrelsen 
återkalla delegering.  

Följande delegeringsbeslut redovisas vid dagens sammanträde: 
 
B   PERSONALÄRENDEN  
 
B 4  Tillsvidareanställningar  
4.4 Tillsvidareanställning personalchef KSAU § 171/2016  
 
D - SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN  
 
D 18 Samhällsbyggnadsförvaltningens taxe- och bidragsärenden  
18.4 Bostadsanpassningsbidrag §§ 8-16/2016 
 
  
 
 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 89    
 
Anmälan 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

• Finansiell rapport per 2016-03-31. Dnr KS 2016/81.042 

• Byggnadsnämnden beslutade den 20 april 2016, § 56, att bevilja strand-
skyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens 
för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Sunnanå 1:11.  
Dnr 2016.91.226. 

• Byggnadsnämnden beslutade den 20 april 2016, § 57, att bevilja strand-
skyddsdispens från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens 
för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Guttvik 1:4.  
Dnr 2016.80.226. 

• Protokoll från Dalslands Miljönämnds möte den 21 april 2016 (2 protokoll). 

• Finansiell rapport per 2016-04-30. Dnr KS 2016/81.042 
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§ 90    
 
Rapporter 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens och kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m: 

• Nätaktiebolaget Biogas Brålanda 
Årsstämma den 27 april 2016 på Upperud 9:9. Kommunens ombud redogör  
för bolagets verksamhet och för frågor som diskuterades vid stämman. 

• Leader Dalsland Årjäng 
Årsstämma den 3 maj 2016 på Upperud 9:9.  

• Dalslands miljönämnd 
Studiebesök kretsloppsanpassade VA-anläggningar. Förslag på att 
kommunstyrelsen får information Dalslands miljöförvaltning. 

• Dalslandskommunernas kommunalförbund 
Kommunchefen redovisar inriktningen för framtida samverkan i Dalsland 
och kommunchefernas uppdrag. Ska vara genomfört den 1 januari 2017. 

• Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) 
Rekrytering av ny VD inte klar. Ordförande kommer att sluta inom kort. 
Hearing om DVVJs framtidsplaner med deltagande från kommuner och regionen 
den 23 maj 2016. Stort behov av enklare upprustning av banan för att öka 
attraktiviteten. Cirka 250 tkr minus i bokslutet för 2015.  

• Småkoms rikskonferens 
Rikskonferensen hölls i Borgholm 20-22 april 2016. Efter sedvanliga 
årsmötesförhandlingar första dagen handlade konferensprogrammet om 
digitalisering, service, tillgänglighet och utveckling. Rikskonferensen  
avslutades med ett anförande av civilminister Ardalan Shekarabi som  
pratade om upphandling och om en kommande utredning om den  
svenska kommunstrukturen.  
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