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§ 45 Dnr KS 2017/55.042   
 
Bokslut 2016 för kommunstyrelsen (kommunstyrelse- 
förvaltningen)  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Samtliga chefer inom kommunstyrelseförvaltningen lämnar en redovisning  
av bokslut för 2016 för respektive ansvarsområden.  

Förvaltningen gör ett överskott på 6 059 tkr. Det beror framför allt på att kommun-
styrelsens 3,3 Mnkr medel till förfogande inte har förbrukats. Det finns 2 650 tkr 
kvar.  

Dalslandskommunernas kommunalförbund har under 2016 upplösts och ombildats 
till Dalslands miljö- och energiförbund.  

Kommunfullmäktige beslutade att avsätta 800 tkr i 2016 års budget för fram-
tagande av detaljplaner. 154 tkr har använts för detta ändamål. Det är fortfarande 
ett stort behov av att förändra och göra nya detaljplaner 2017. Dessutom måste 
arbetet med att revidera Översiktsplan starta 2017. Det finns ett stort behov att de 
646 tkr finns tillgängliga 2017 också. Detta kommer att tas upp vid 
bokslutsdiskussionen.  

Kommunstyrelsen har avsatt 500 tkr för integrationsprojekt ihop med kommunens 
föreningar. Det finns 234 tkr kvar.  

Övriga enheterna gör mindre överskott och det beror framför allt på olika vakanser. 
Ett undantag är den administrativa enheten som har ett överskott på 1 424 tkr.  
Det beror på att planerad verksamheten inte kommit igång eller att leveranser av 
beställt material inte kommit i tid. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens bokslut 2016. 
 
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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§ 46 Dnr KS 2017/55.042   
 
Bokslut 2016 för kommunstyrelsen (samhällsbyggnads-
förvaltningen)  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Samtliga chefer inom samhällsbyggnadsförvaltningen lämnar en redovisning  
av bokslut för 2016 för respektive ansvarsområden.  

Årets resultat visar för de skattefinansierade verksamheterna ett överskott på  
2 197 tkr.  

I detta resultat ingår 1 319 tkr för vinst av fastighetsförsäljningar, 783 tkr för vinst 
av skogsavverkning, 310 tkr för försäljning av maskiner samt en förlust på 398 tkr 
på Ugglan kvarteret. Dessa vinster skall inte användas i driften utan återlämnas till 
kommunens kassa. Tar man hänsyn till dessa poster så redovisar de skatte-
finansierade verksamheterna ett överskott på 224 tkr.  

För de affärsdrivande verksamheterna redovisas ett överskott på 1 693 tkr. Här är 
det Renhållning samt Fjärrvärme som levererar ett överskott. VA går enligt budget. 
Resultaten för de affärsdrivande verksamheterna balanseras mot kollektivet. Både 
Renhållning och Fjärrvärme har underhåll planerat vilket detta överskott kommer 
att användas för. 
 
Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadsförvaltningens bokslut 2016. 
 
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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§ 47 Dnr KS 2014/350.344   
 
Kommunalt vatten- och avlopp (VA) i Upperud 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen och beslutar att ta upp ärendet till ny 
behandling vid arbetsutskottets sammanträde den 21 februari 2017. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Ägaren till fastigheten Upperud 9:9 har efterfrågat kommunalt VA.  

Arbetsutskottet gav den 12 augusti 2014, § 225, samhällsbyggnadschefen i 
uppdrag att utreda förutsättningarna för kommunalt VA till fastigheten  
Upperud 9:9 m.fl.  

Arbetsutskottet gav den 23 september 2014, § 303, samhällsbyggnadschefen i 
uppdrag att projektera för ett verksamhetsområde för vatten och avlopp i Upperud.  

Arbetsutskottet gav den 21 oktober 2014, § 340, VA-chefen i uppdrag att räkna  
på en utökning av verksamhetsområdet.  

Samhällsbyggnadschefen, VA-chefen och konsulten lämnar en aktuell information 
om pågående arbete och synpunkter från berörda fastighetsägare.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner redovisningen och beslutar att 
ta upp ärendet till ny behandling vid arbetsutskottets sammanträde den 21 februari 
2017. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
VA-chefen 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 48 Dnr KS 2012/290.340   
 
Vatten- och avloppspolicy (VA-policy) för Melleruds kommun 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta vatten- och avloppspolicy (VA-policy)  
för Melleruds kommun enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

VA-enheten har i uppdrag att ta fram en VA-plan enligt Havs- och vatten-
myndighetens (HaV) vägledning för VA-planer. Som ett steg i detta arbete har  
Den förvaltningsövergripande arbetsgruppen har utarbetat ett förslag till 
kommunal VA-policy för Melleruds kommun 

I samband med presentationen av VA-översikten för kommunstyrelsens 
arbetsutskott har politikerna varit med och prioriterat och satt grunden till  
VA-policyn. 

Enligt HaV:s handledning ska en policy omfatta följande: 

”I detta steg fastställs strategiska vägval, riktlinjer för hantering av olika frågor  
och prioriteringsgrunder i en VA-policy som bör antas av kommunfullmäktige.  
VA-policyn är ett viktigt styrdokument i arbetet med VA-planen och med 
översiktsplanen som helhet. En VA-policy bör vara ett kortfattat och kärnfullt 
dokument som sammanfattar kommunens ställningstaganden med VA-översikten 
som underlag.” 
 
Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Förslag till vatten- och avloppspolicy (VA-policy) för Melleruds kommun. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att anta vatten- och 
avloppspolicy (VA-policy) för Melleruds kommun enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Eva Pärsson 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-07 7
  
 
 
 
 
 

§ 49 Dnr KS 2017/60.555   
 
Utbyte av brygga L i Sunnanå hamn 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att bevilja 520 tkr till utbyte av brygga L. Omfördelning  
sker i 2017 års investeringsbudget. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Idag är brygga L underdimensionerad för den storlek av båtar som är placerade 
där. Detta medför risk att bryggan vid hårt väder kan slita sig. Planen är att  
denna brygga byts ut mot en ny. Dagens brygga återanvänds i ”Gamla hamnen” 
där man idag har en brygga som är helt utsliten. Totalt ökas antalet båtplatser  
med 8-10 styck. 

Offert har begärts in av tre leverantörer. Total kostnad för projektet beräknas  
till 520 tkr. 
 
Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att bevilja 520 tkr till utbyte  
av brygga L. Omfördelning sker i 2017 års investeringsbudget. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Fastighetschefen 
Ekonom samhällsbyggnadschefen 
 

 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 50 Dnr KS 2017/61.287   
 
Renovering av våning 2 i Resecentrum Mellerud 2:13  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att bevilja 1,5 Mnkr till renovering av Resecentrum 
Mellerud 2:13. Omfördelning sker i 2017 års investeringsbudget. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunen som äger fastigheten Resecentrum Mellerud 2:13. På plan 1 finns 
vänthall och café som drivs av kommunal verksamhet. 

Planer finns på att ställa iordning lokalerna på plan 2 till kontor. Renoveras 
fastigheten löser det lokalbristen för Dalslands miljö- och energikontor men  
det finns även fler intressenter som vill hyra lokaler.  

Tanken är att ett eller flera företag skall kunna hyra kontorslokaler - antingen 
enmansföretag eller företag med flera anställda. Det kommer finnas gemensamma 
utrymmen som företagen delar på såsom wc, wc/dusch, fikarum, entré och 
entréhall. Den totala ytan på plan 2 är 200 kvadratmeter. 

Bygglov är sökt för ändring av verksamhet från järnvägsverksamhet till 
kontorsverksamhet.  

Offert har begärts på delar av uppdraget, övriga kostnader har samhällsbyggnads-
förvaltningen gjort egna beräkningar på. 
 
Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Projektbeskrivning med bilagor. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att bevilja 1,5 Mnkr till 
renovering av Resecentrum Mellerud 2:13. Omfördelning sker i 2017 års 
investeringsbudget. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Fastighetschefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 51 Dnr KS 2016/473.054   
 
Slutredovisning av projekt Egenkontrollsystem måltider 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt Egenkontrollsystem 
måltider och avslutar ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har mat för stora belopp i frysar och kylar och behöver därför ett 
system som larmar vid avvikelse på temperaturen och underlättar vid hantering av 
egenkontroll. Samhällsbyggnadsförvaltningen ville installera detta system i två av 
produktionsköken – Karolinerskolan och Skållerudshemmet. 

Syftet var att få ett modernt och säkert system på egenkontroll och larm på 
kylar/frysar i produktionsköken. Det frigör tid då all temperaturmätning sker 
automatiskt. 

Projektet pågick från den 20 oktober till den 31 december 2016. 

Arbetsutskottet beslutade den 25 oktober 2016, § 373, att ge samhällsbyggnads-
chefen i uppdrag att starta projektet Egenkontrollsystem måltider och lämna en 
slutredovisning när projektet är slutfört. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2016-10-25, § 373 
• Slutredovisning. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt 
Egenkontrollsystem måltider och avslutar ärendet. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschefen för kost och service 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
  

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 52 Dnr KS 2017/54.056   
 

Projekt Höghöjdsstädande dammsugare, projektbeskrivning 
och igångsättningsbeslut 
 
Arbetsutskottets beslut 

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

Samhällsbyggnadsförvaltningen har behov av att köpa in en maskin för att göra 
höghöjdsstäd från marknivå t.ex. dammsuga rör på åtta meters höjd. Idag köper 
kommunen tjänsten från ett externt bolag. 

Syftet är att kunna spara pengar på att utföra städningen i egen regi och att t.ex. 
höghöjdsstädning i skolor och gymnastiksalar kan genomföras oftare. 

Projektet beräknas pågå från den 1 februari till den 30 mars 2017. 
 
Beslutsunderlag 

• Projektbeskrivning med kalkyl. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

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

Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschefen för kost och service 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 53    
 
Tekniska frågor  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadschefen redogör för aktuella tekniska frågor: 

• Rekrytering 
Intervjuer pågår med sökanden till enhetschefen för gata/park. 

• Särskilt boende Ängenäs 
Upphandlingsprocessen har startats. 

• Rivning av Ugglan 
Upphandling av rivningen kommer att starta inom kort. 

• Problem med kajor och måsar 
Stora problem har påtalats från olika håll i tätorten med kajor och måsar. 
Samhällsbyggnadschefen undersöker vad som kan göras och återkommer i 
frågan. 

 
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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§ 54 Dnr KS 2017/42.041   
 
Budget 2018, direktiv för schablonuppräkning 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge ekonomichefen i uppdrag att ta fram en 
schablonuppräkning för budget 2018 enligt följande direktiv: 

1. Oförändrad skatt 

2. Inflationskompensation 1% 

3. Löneökning 2,5% 

4. Riktad löneökning 0,5% 

5. 9 200 invånare den 1 november 2017  

6. Snittränta 2,3% 

7. Låneskuld 192 Mnkr 

Redovisning av uppdraget ska redovisas vid arbetsutskottets sammanträde den  
21 februari 2017. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Att planera budgeten för nästkommande år är en omfattande process. Arbetet 
inleds med att de politiska partierna - utifrån omvärldsanalys, årsredovisning och 
information om ekonomiska förutsättningar – tar fram politiska prioriteringar. 
Med vägledning av den politiska prioriteringsdebatten startar budgetberedningen 
sitt arbete. Budgetberedningens arbete resulterar i en strategisk plan som 
innehåller mål, inriktning, uppdrag och resursramar för de olika verksamhets-
områdena. Budgeten för kommande år fastställs av Kommunfullmäktige i juni. 

Arbetsutskottet beslutade den 24 januari 2017, § 23, att ge ekonomichefen i 
uppdrag att ta fram förslag till direktiv för schablonuppräkning. Redovisning av 
uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 7 februari 2018. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens förslag till budgetprocess 2018. 
• Arbetsutskottets beslut 2017-01-24, § 23. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att ge ekonomichefen i uppdrag 
att ta fram en schablonuppräkning för budget 2018 enligt föreslagna direktiv. 
Redovisning av uppdraget ska redovisas vid arbetsutskottets sammanträde den  
21 februari 2017. 
 
Beslutsgång 

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 55 Dnr KS 2016/564.007   
 
Svar på revisionsrapporten Granskning av målstyrningen 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ta till sig revisorernas synpunkter i revisions-
rapporten Granskning av målstyrningen i pågående arbete med styr- och 
ledningsmodell för Melleruds kommun som kommunfullmäktige förväntas ta  
beslut om i april 2017. 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

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

Efter genomförd granskning har en revisionsrapport lämnats över till kommunen 
den 25 november 2016 där revisorerna har lämnat synpunkter och rekommen-
dationer. 

Syftet med granskningen är att undersöka om kommunstyrelsen säkerställer att  
det skapas förutsättningar för att arbetet med god ekonomisk hushållning sker  
på ett ändamålsenligt sätt. 

Granskningen visar att det pågår ett arbete med att utveckla målstyrningen i 
kommunen, vilket i sig är positivt. Den nya styrmodellen är dock ännu inte  
beslutad av kommunfullmäktige, vilket revisorerna bedömer ger upphov till att 
arbetet med styrmodellen inte når önskade resultat avseende bland annat styrning 
och uppföljning. Hur väl målstyrningen fungerar varierar mellan nämnderna och 
med hänsyn taget till att målstyrningen är under utveckling bedömer revisorerna 
att det finns tydliga utvecklingsbehov. Detta medför att deras sammanfattade 
bedömning och deras svar på revisionsfrågan är att kommunen idag bara delvis  
har en ändamålsenlig målstyrning. 

Revisorerna önskar svar på revisionsrapporten senast den 15 februari 2017. 

Arbetsutskottet beslutade den 24 januari 2017, § 22, att ge kommunchefen och 
ekonomichefen i uppdrag att fortsätta beredningen av ärendet. Redovisning ska  
ske vid arbetsutskottets sammanträde den 7 februari 2017. 
 
Beslutsunderlag 

• Missiv. 
• Revisionsrapporten Granskning av målstyrningen. 
• Arbetsutskottets beslut 2017-01-24, § 22. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att ta till sig revisorernas 
synpunkter i revisions-rapporten Granskning av målstyrningen i pågående arbete 
med styr- och ledningsmodell för Melleruds kommun som kommunfullmäktige 
förväntas ta beslut om i april 2017. 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Eva Pärsson 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 56 Dnr KS 2017/35.805   
 
Ansökan om bidrag till Konstvandring i Dalsland 2017 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun beviljar Konstvandring i Dalsland 
2 000 kronor i bidrag för 2017 års arrangemang under förutsättning att övriga 
berörda kommuner fattar likalydande beslut. Finansiering sker inom kommun-
chefens budget centralt. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Föreningen Konstvandring i Dalsland arrangerat varje år en konstvandring under 
Kristi Himmelfärdshelgen då medlemmar öppnar sina ateljéer under fyra dagar. I 
samband med vandringen hålls en gemensam utställning med årets deltagare, 
jämna år på Dalslands konstmuseum och udda år i Åmåls Konsthall. 

Inför årets konstvandring – 25 till 28 maj - kommer föreningen förutom 
annonsering och hemsida att erbjuda en mobilanpassad sida och etablera  
kontakter med turistorganisationer på orter som har lättillgängliga och prisvärda 
resemöjligheter till Dalslandsområdet. 

Västra Götalandsregionen kommer att bidrag med lika stort bidrag som kommer in 
från de sex berörda kommunerna. 

Föreningen ansöker om 2 000 kronor från Melleruds kommun. 
 
Beslutsunderlag 

• Ansökan om bidrag från Föreningen Konstvandring i Dalsland.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun 
beviljar Konstvandring i Dalsland 2 000 kronor i bidrag för 2017 års arrangemang 
under förutsättning att övriga berörda kommuner fattar likalydande beslut. 
Finansiering sker inom kommunchefens budget centralt. 
 
Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Eva Pärsson 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 57 Dnr KS 2017/51.318   
 
Motion om att indexreglera väghållningsbidrag, 
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 12 september 2017. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Daniel Jensen (KD) föreslår i en motion den 25 januari 2017 att 
kommunfullmäktige beslutar att  

1. en utredning görs så man får reda på hur mycket bidraget borde vara om  
man skulle få lika mycket för pengar idag som 1996. 

2. reglerna omarbetas och detta beaktas i nästa budget. 

3. man ska få stöd från första metern av sin väg dvs. att 100-metersregeln  
slopas. 

 
Beslutsunderlag 

• Motion. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet ger utredaren i uppdrag att utreda 
motionen och lämna förslag till svar. Redovisning av uppdraget ska ske vid 
arbetsutskottets sammanträde den 12 september 2017. 
 
Beslutsgång 

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

Utredaren 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 58 Dnr KS 2017/34.512   
 
Medborgarförslag om övergångsställen med vägbulor  
vid skolor och markerade övergångsställen vid E45, 
utredningsuppdrag 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet ger utredaren i uppdrag att utreda medborgarförslaget och  
lämna förslag till svar. Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets 
sammanträde den 12 september 2017. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Lasse Svensson, Mellerud föreslår i ett medborgarförslag den 19 januari 2017  
att kommunen anlägger övergångsställen med vägbulor vid kommunens skolor  
och markerade övergångsställen vid E45 i Mellerud för att minska olycksrisken. 
 
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet ger utredaren i uppdrag att utreda 
medborgarförslaget och lämna förslag till svar. Redovisning av uppdraget ska ske 
vid arbetsutskottets sammanträde den 12 september 2017. 
 
Beslutsgång 

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

Utredaren 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 59 Dnr KS 2014/380.252   
 
Omfördelning av investeringsbudget 2017 för köp av  
mark - del av fastigheten Åsen 1:161 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att omfördela investeringsbudget för 2017 med  
88 tkr plus avstyckningskostnad för köp av mark – del av fastigheten  
Åsen 1:161 – enligt tidigare beslut den 26 augusti 2014, § 259. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Melleruds kommun äger fastigheten Upperud 2:2 (reningsverket i Åsensbruk) och  
kommunen beslutade den 26 augusti 2014, § 259 att köpa till ett stycke mark –  
del av fastigheten Åsen 1:161 (f.d. Artic Paper/Håfreströms bruk). Marken som 
ligger i anslutning till reningsverket används idag till vassbäddar för slamhantering. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2014-08-26, § 259. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att omfördela investerings-
budget för 2017 med 88 tkr plus avstyckningskostnad för köp av mark – del av 
fastigheten Åsen 1:161 – enligt tidigare beslut den 26 augusti 2014, § 259. 
 
Beslutsgång 

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

Kommunchefen 
Ekonomichefen  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 60    
 
Näringslivsfrågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunchefen redogör för aktuella näringslivsfrågor: 

• MellerudsNavet 
Rapport från senaste styrelsemötet. Valberedningens arbete inför årsmötet. 

 
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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§ 61  
   
Aktuella frågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Markförsäljning 
Kommunchefen redogör för förfrågan från intressent om köp av industri- 
mark i Mellerud.  

• SM i kickboxning  
Svenska mästerskapet i kickboxning kommer att arrangeras i Mellerud  
i maj 2017. 

 
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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§ 62 Dnr KS 2016/460.007   
 
Webb-sändningar från kommunfullmäktiges sammanträden 
 
Arbetsutskottets l beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge administrative chefen och fastighetschefen i 
uppdrag att ta fram en lösning av webb-sändningarna från kommunfullmäktige 
enligt modellen Kommun 1. Finansiering sker inom projektet Renovering av 
Tingshuset.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige gav den 28 september 2016, § 94, fastighetschefen i uppdrag 
att skapa förutsättningar för införande av webb-tv-sändningar från fullmäktiges 
sammanträde i samband med ombyggnationen av Tingshuset 2016. Administrative 
chef ska vara fastighetschefen behjälplig. 

I utredningen av motionen om webbsända fullmäktigemöten gavs exempel från fem 
olika kommuner: 

Kommun 1 (i tätbefolkad region) filmar kommunfullmäktiges presidium och 
talarstolen med hjälp av tre permanenta kameror i salen vilka är interna resurser 
som kostar någon tusenlapp per år. En tjänst används för att direktsända 
strömmande video via internet samt kan mötena ses i efterhand via kommunens 
webbplats. 

Kommun 2 (förortskommun till storstad) filmar kommunfullmäktiges presidium och 
talarstolen med hjälp av inköpt teknisk utrustning. Den tekniska utrustningen 
består främst av inköpt bildutrustning, cirka 80-90 tkr, samt befintlig 
ljudutrustning. En streamingleverantör används samt ett presentationsprogram 
som presenterar talarlista och handlingar. Egen personal används för sändningarna. 
Idag är de två personer och med hjälp av enklare utrustning är målet att det ska 
räcka med en person vilket samtidigt kan innebära en sårbarhet. 

Kommun 3 (i tätbefolkad region) filmar kommunfullmäktiges presidium och 
talarstolen. Professionell utrustning används i form av bild-, ljudutrustning och 
hårdvara. Mjukvaran är kommunens egen och används av ett 20-tal kommuner. Ett 
upphandlat företag producerar webbsändningen vilka även kan utbilda tjänstemän 
för att dessa ska kunna sköta sändningarna. Kostnaden per sändning uppgår till ca 
19 tkr. 

Kommun 4 (i tätbefolkad region) filmar kommunfullmäktiges presidium, talarstolen 
och ryggen på fullmäktigeledamöterna på delar av första raden. Direktsändning 
samt efterhandssändning och arkiv med klickbar lista har upphandlats 
(presentationslösning). Företaget tillhandahåller en tekniker som sköter 
sändningen. Inköp av teknisk utrustning uppgår till ca 40 tkr. För ungefär  
20 sändningar tillkommer ca 180 tkr.  

Kommun 5 (turism- och besöksnäringskommun) filmar kommunfullmäktiges 
presidium och talarstolen. Kommunen har sagt upp avtal om webbsändningar.  
Det är svårt att via kommunens webbplats kunna se tidigare webbsändningar.  
Idag filmas fullmäktiges möten och läggs upp på en webbplats för videoklipp. 
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Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Kommunfullmäktiges beslut 2016-09-28, § 94. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att ge administrative chefen och 
fastighetschefen i uppdrag att ta fram en lösning av webb-sändningarna från 
kommunfullmäktige enligt modellen Kommun 1. Finansiering sker inom projektet 
Renovering av Tingshuset. 
 
Beslutsgång 

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

Administrative chefen 
Fastighetschefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-07 23
  
 
 
 
 
 

§ 63 Dnr KS 2016/185.143 
 
Integrationsprojekt 2017, finansiering 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anslå 2 Mnkr till integrationsprojekt under 2017 
enligt föreliggande förslag. Finansiering sker inom de av staten riktade välfärds-
pengarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Administrative chefen och samhällsbyggnadschefen lämnade vid arbetsutskottets 
sammanträde den 24 januari 2017 en återrapport av integrationsprojekt – 
instegsjobb, extratjänster och nystartsjobb – som kommunen kan erbjuda. 

Ett nytt integrationsprojekt har tagits fram och föreslås starta med en rekryte-
ringsfas där lämpliga deltagare tas ut utifrån utbildningsbakgrund/kompetens. 
Därefter följer en uppstartsfas med utbildning i hur svenska arbetsplatser fungerar. 
Personerna går sen ut till respektive arbetsplats för praktik under sex månader. 
Efter att projektperioden är slut ska personen gå ut i arbete, studier eller annat. 

Arbetsutskottet beslutade den 24 januari 2017, § 28, att ge kommunchefen i 
uppdrag att ta fram finansiering av handledare för projektet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att anslå 2 Mnkr till 
integrationsprojekt under 2017 enligt föreliggande förslag. Finansiering sker  
inom de av staten riktade välfärdspengarna. 
 
Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Eva Pärsson 
 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 64 Dnr KS 2017/72.024 
 
Lönerevision 2017 – riktad lönesatsning på 0,5 procent 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ställa sig bakom riktad lönesatsning på 0,5 procent 
(116 tkr/månad) i 2017 års lönerevision enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningarna har lämnat förslag på personalgrupper som bör ingå i en  
riktad lönesatsning på 0,5 procent (116 tkr/månad) i 2017 års lönerevision. 

Kommunchefen och HR-chefen redovisar förslag på framtagen fördelning. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till fördelning. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att ställa sig bakom riktad 
lönesatsning på 0,5 procent (116 tkr/månad) i 2017 års lönerevision enligt 
föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 65    
 
Rapporter 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden 
m.m: 

• Långön 
Ordföranden rapporterar om möte angående sanering av Långön. 

• Kommunernas utmaningar och framtida förutsättningar 
Ordföranden rapporterar från länsstyrelsens konferens med ansvarig minister. 

 
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 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-07 26
  
 
 
 
 
 

§ 66 Dnr KS 2017/73.119   
 
Val av ombud till årsstämma i Vänersamarbetet ekonomisk 
förening 2017 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att Melleruds kommun utser Morgan E Andersson (C) till 
ombud och Roland Björndahl (M) till ersättare för ombud till Vänersamarbetet 
ekonomisk förenings årsstämma 2017. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Vänersamarbetet ekonomisk förening håller årsstämma i Lidköping den 10 mars 
2017. Medlemskommunerna ska därför utse ombud till stämman.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet beslutar att Melleruds kommun utser Morgan E 
Andersson (C) till ombud och Roland Björndahl (M) till ersättare för ombud till 
Vänersamarbetet ekonomisk förening årsstämma 2017. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

Beslutet skickas till 

Vänersamarbetet ekonomisk förening 
Morgan E Andersson  
Roland Björndahl 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 


