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§ 293 Dnr KS 2015/608.286   
 
Byggnation av särskilt boende på Ängenäs i Mellerud, rapport 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 2 december 2015, § 223, att ge kommunchefen, 
socialchefen och samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram handlingar för  
att kunna ta beslut om byggnation av ett nytt särskilt boende med 45 platser. 
Underlaget ska vara klart, så att en upphandling är möjlig att genomföra från och 
med januari 2017 och med byggstart i augusti 2017. 

Kommunstyrelsen beslutade den 10 februari 2016, § 23, att ge byggnadsnämnden i 
uppdrag att ta fram en ny detaljplan för Ängenäs i Mellerud, kvarteren Jupiter och 
Mars, för att möjliggöra byggande av ett särskilt boende i området. Planen ska vara 
antagen senast den 31 december 2016.  

Arbetsgruppen presenterar förslag på utformning av särskilt boende på Ängenäs. 
 
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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§ 294 Dnr KS 2016/225.042   
 
Socialnämndens ekonomi, rapport 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Socialnämndens delårsrapport och prognos 2 för 2016 visar ett underskott på  
12,7 miljoner kronor, drygt två miljoner mer än vid förra prognosen. 

Det som belastar resultatet i delårsbokslutet är höga kostnader för placeringar på 
hem för vård och boende (HVB), ökade kostnader för försörjningsstöd samt höga 
kostnader för personal inom individ- och familjeomsorg genom konsultinsatser.  

Vidare har vård och omsorg haft ökade kostnader för att hantera utskrivningsklara 
och ökat omsorgsbehov. Svårighet med att rekrytera vikarier inom vård och 
omsorg har inneburit ökade lönekostnader för fyllnads-/mertid samt ett särskilt 
sommaravtal där ordinarie personal mot förhöjd ersättning skjutit på sin semester. 
Sommaravtalet har främst tillämpats inom hemvården. Utöver detta har 
hemvården fått fler vårdtagare och en ökning av insatser som kräver 
dubbelbemanning.  

Trots att antalet placeringar på HVB beräknas minska under årets fem resterande 
månader innebär de ökade kostnaderna inom vård och omsorg att prognosen 
försämras jämfört med tidigare.  
 
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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§ 295 Dnr KS 2016/327.106   
 
Svar på remissen Finansiering av nationell stödfunktion till 
stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik 
socialtjänst 
 
Arbetsutskottets förslag till svar 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun 

1. ställer sig bakom förslag på en nationell stödfunktion på Sverige Kommuner och 
Landsting (SKL) till stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik 
socialtjänst. 

2. anser att finansiering av stödfunktionen ska ske inom ramen för kommunernas 
medlemsavgifter till SKL. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Den statliga finansieringen av aktiviteter bedrivna av Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) på nationell nivå som syftar till att stötta utvecklingen av en mer 
kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst upphör efter 2016. Detta gäller bland 
annat stödet till utvecklingen av de regionala samverkans- och stödstrukturerna, 
regionala utvecklingsledare, utvecklingen av gemensamma programråd tillsammans 
med hälso- och sjukvården och utvecklingsstöd till den Nationella samverksans-
gruppen för kunskapsstyrning inom socialtjänsten (NSK-S). För fortsatt 
utvecklingsstöd på nationell nivå behöver finansieringen av en stödfunktion  
på SKL säkras efter 2016.  

Styrelsen för SKL har vid sammanträde den 10 juni 2016 beslutat  

• att rekommendera kommunerna att tillsammans finansiera en nationell 
stödfunktion på SKL till stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och 
jämlik socialtjänst och  

• att under 2017-2018 utreda vidare och förankra i kommuner och landsting 
framtida finansiering av en nationell stödfunktion.  

Kommunens svar meddelas till SKL senast den 30 september 2016.  
 
Beslutsunderlag  

• Sveriges Kommuner och Landstings följebrev med bilagor. 
• Socialnämndens beslut 2016-08-31, § 56. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Daniel Jensen (KD): Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun 

1. ställer sig bakom förslag på en nationell stödfunktion på Sverige Kommuner och 
Landsting (SKL) till stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik 
socialtjänst. 

2. anser att finansiering av stödfunktionen ska ske inom ramen för kommunernas 
medlemsavgifter till SKL. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-13 6
  
 
 
 
 
 

 
 
Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Daniel Jensen 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 296 Dnr KS 2016/207.013   
 
Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 
(SoL) och lag om service till funktionshindrade (LSS) -  
kvartal 2/2016 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom  
tre månader (kvartal 2/2016).  
 
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 andra kvartalet 2016 har fyra ej verkställda beslut inrapporterats till IVO. Ett 
ärende är kvar sedan första kvartalet i år. Det avser kontaktperson enligt LSS. Den 
sökande har hittills tackat nej till erbjudanden men väntas nu bli verkställt i 
samband med att skolterminen kommer igång. Två beslut avser särskilt boende 
enligt SoL. Besluten har verkställts den 9 och 10 augusti 2016. Det fjärde ej 
verkställda beslutet avser kontaktperson enligt SoL. Sökande har tackat nej. 

För tredje kvartalet har hittills fyra ärenden rapporterats till IVO. Samtliga avser 
särskilt boende. Ett av besluten verkställdes den 15 augusti 2016.  
 
Beslutsunderlag 

• Socialnämndens beslut 2016-08-31, § 56, med tjänsteskrivelse. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej 
verkställda beslut inom tre månader (kvartal 2/2016).  
 
Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Daniel Jensen 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 297     
 
Tekniska frågor  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadschefen redogör för aktuella tekniska frågor: 

• Tillgänglighetsanpassning av Idrottshuset 
Upphandling av hiss och schakt klar. Anbuden ligger över budget.  
Förvaltningen avvaktar med start av projektet. 

• Nya tillfälliga sammanträdesrum i kommunhuset 
Synpunkter på akustik och belysning. 

• Stinsen 
Projektering av renovering startar inom kort. 

 
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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§ 298 Dnr KS 2016/423.005   
 
WiFi på strategiska platser i Melleruds kommun  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att 

1. ge administrativa chefen i uppdrag att starta en förstudie om förutsättningarna 
och kostnadsbilden för att driftsätta ett öppet WiFi på valda platser inom 
kommunen. 

2. förstudien ska finansieras inom administrativa enhetens ordinarie ram. 

3. redovisning av förstudien ska ske på arbetsutskottets sammanträde den  
11 oktober 2016. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Från besökare och kommuninvånare har det länge funnits ett önskemål om  
att kunna koppla upp sig via så kallade ”Hot Spot” (öppen och kostnadsfri 
internetuppkoppling) på valda platser, så som till exempel kommunkontoret, 
biblioteket, torget. 

Administrativa chefen har fått uppdraget att planera för ett projekt i syfte att 
driftsätta ett öppet WiFi för invånare och besökare i kommunen. För att kunna 
starta projektet behöver förutsättningarna och kostnadsbilden för projektet 
klarläggas genom en förstudie. 

 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Gunnar Karlsson (C): Arbetsutskottet beslutar att 

1. ge administrativa chefen i uppdrag att starta en förstudie om förutsättningarna 
och kostnadsbilden för att driftsätta ett öppet WiFi på valda platser inom 
kommunen. 

2. förstudien ska finansieras inom administrativa enhetens ordinarie ram.  

3. redovisning av förstudien ska ske på arbetsutskottets sammanträde den  
11 oktober 2016. 

 
Beslutsgång 

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

Administrative chefen 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 299 Dnr KS 2016/415.017   
 
Svar på remissen Regionindelning - tre nya län (SOU 2016:48) 
 
Arbetsutskottets förslag till svar 

Kommunstyrelsen beslutar att avge remissvar på förslag till Regional indelning –  
tre nya län, SOU 2016:48, enligt föreliggande yttrande.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Regeringskansliet, Finansdepartementet har skickat ut remissen Regional indelning 
- tre nya län (SOU 2016:48) till ett antal instanser. Finansdepartementet önskar 
svar senast den 6 oktober 2016.  

Dagens länsindelning har inom många områden spelat ut sin roll. Frågan om en ny 
läns- och landstingsindelning har utretts ett flertal gånger under lång tid. I några 
län har redan indelningsförändringar skett. Länen och landstingen ser idag väldigt 
olika ut, är av olika storlek och har olika förutsättningar. Mer än halva Sveriges 
befolkning bor i tre län medan knappt halva befolkningen delas upp på 18 olika län.  

För att trygga en hållbar tillväxt i hela landet och skapa förutsättningar för en 
levande landsbygd krävs en samhällsorganisation som i ökad omfattning möjliggör 
en positiv utveckling även utanför storstadsområdena. För detta behövs en ny 
indelning av Sverige som gör det möjligt att skapa flera resursstarka län och 
landsting med ökad planeringskapacitet, bättre villkor för inomregional planering 
och organisatoriska förutsättningar för att överbrygga nationella planeringsstuprör.  

En indelning i sex län och landsting ger möjligheter att ta tillvara hela landets 
resurser. Den ger förutsättningar för alla delar i de nya länen att utvecklas och få 
del av den gemensamma utvecklingen samt bidra till den nationella tillväxten och 
den lokala välfärden. Den ger också möjligheter att utveckla hälso- och sjukvården 
för att bättre möta framtidens utmaningar.  
 
Beslutsunderlag 

• Regeringskansliets remiss 
• Länk till SOU 2016:48 - http://www.regeringen.se/remisser/2016/07/remiss-

sou-201648-regional-indelning--tre-nya-lan/ 
• Kommunstyrelseförvaltningens förslag till yttrande. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att avge remissvar på förslag 
till Regional indelning – tre nya län, SOU 2016:48, enligt föreliggande yttrande.  
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Daniel Jensen 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 300 Dnr KS 2016/408.106   
 
Hälsokällan – avtal 2017-01-01 – tills vidare 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att Melleruds kommun tecknar avtal för Hälsokällans 
verksamhet från och med den 1 januari 2017 och tills vidare tills någon part  
säger upp det. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Hälsokällan är en offentlig verksamhet som drivs av Fyrbodals Kommunalförbund, 
med syfte att främja barn och ungdomars hälsa i Fyrbodal. Verksamheten startade 
som ett EU-projekt 2003 och är idag en etablerad offentlig verksamhet som mött 
tiotusentals olika aktörer och barn och ungdomar i Fyrbodalsområdet. 

Verksamheten tar sin utgångspunkt i FN:s Barnkonvention dvs. att alla barn har 
samma rättigheter och värde, att barns bästa ska komma i första rummet, att 
barns åsikter ska beaktas i frågor som rör dem, samt att alla barn har rätt att 
utvecklas fysiskt, psykiskt, moraliskt och socialt. 

Hälsokällan arbetar främst utifrån tre strategier. Dessa är  

• Normkritiskt förhållningssätt 
• Föräldrastöd 
• Ledarskap och bemötande 

Hälsokällan arbetar även för att främja drogfrihet samt förebygga droganvändning 
(tobak, alkohol, dopning, narkotika med mera) bland barn och ungdomar. 

Hälsokällan erbjuder främst kompentensutveckling, nätverk och processtöd för  
de aktörer (personal i mödra- och barnhälsovård, förskola, skola, socialtjänst, 
drogförebyggare, ungdomsmottagningar, familjecentraler, fritidsgårdar m.fl.)  
som arbetar med eller möter barn och ungdomar i sin verksamhet i Fyrbodals 
geografiska område (kommuner och region).  

Hälsokällan samarbetar även med idéella organisationer, exempelvis studieförbund, 
religiösa församlingar m.fl. 

Fyrbodals kommunalförbund har ett pågående avtal med kommunerna och Hälso- 
och sjukvårdsnämnderna om Hälsokällans verksamhet. Avtalstiden löper ut den  
31 december 2016  
 
Beslutsunderlag 

• Fyrbodals kommunalförbunds följebrev med förslag till avtal för Hälsokällan.  
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att Melleruds kommun tecknar 
avtal för Hälsokällans verksamhet från och med den 1 januari 2017 och tills vidare 
tills någon part säger upp det. 
 
Beslutsgång 

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

Fyrbodals kommunalförbund 
Folkhälsosamordnaren 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-13 14
  
 
 
 
 
 

§ 301 Dnr KS 2016/388.003   
 
Reglemente för krisberedskapsarbete i Melleruds kommun 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa upprättat förslag till Reglemente för krisberedskapsarbete i  
Melleruds kommun.  

2. ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram lokala föreskrifter för 
krisberedskapsarbetet. 

3. ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag till plan för extraordinära 
händelser och reglemente för krisledningsnämnden. 

4. ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag till reviderad risk- och 
sårbarhetsanalys. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Kommuner ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att 
hantera krissituationer. Därigenom ska kommunen också uppnå en grundläggande 
förmåga till civilt försvar. Detta framgår av lagen (2006:544) om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap. Staten och Sveriges Kommuner och Landsting har tecknat en 
överenskommelse som preciserar målen för kommunernas arbete och ersättningen 
för uppgifterna i lagen.  

I överenskommelsen framgår att kommunerna förväntas ta fram ett styrdokument 
som beskriver det arbete och de åtgärder som ska genomföras under 
mandatperioden, en plan för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser 
samt en utbildnings- och övningsplan. Styrdokumentet ska beskriva hur kommunen 
avser att fullgöra åtaganden i överenskommelsen samt hur ersättningen ska 
användas, särskilt samverkansersättningen. 

I Melleruds kommun finns en säkerhetspolicy som anger mål och inriktning för det 
gemensamma säkerhetsarbetet inom kommunen. 

Det styrdokument som kommunen ska ta fram enligt överenskommelse om 
krisberedskap kallas för reglemente i Melleruds kommun. Anledningen är att 
dokumentet ska följa kommunens styr- och ledningsmodell. För att precisera vissa 
delar av reglementet används lokala föreskrifter som verktyg, även detta i enlighet 
med styr- och ledningsmodellen. 

Föreliggande reglemente föreslås utgöra Melleruds kommuns styrdokument enligt 
överenskommelse om kommunernas krisberedskap. Kommunfullmäktige föreslås 
fastställa reglementet. 
 
Beslutsunderlag 

• Överenskommelse om kommunernas krisberedskap. 
• Förslag till Reglemente för krisberedskapsarbete i Melleruds kommun. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa upprättat förslag till Reglemente för krisberedskapsarbete i  
Melleruds kommun.  

2. ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram lokala föreskrifter för 
krisberedskapsarbetet. 

3. ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag till plan för extraordinära 
händelser och reglemente för krisledningsnämnden. 

4. ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag till reviderad risk- och 
sårbarhetsanalys. 

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 302 Dnr KS 2014/443.141   
 
Svar på medborgarförslag om att kommunen undersöker 
möjligheten och behovet av företagshotell 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslag om att kommunen undersöker 
möjligheten och behovet av företagshotell. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Anders Ljungqvist, Dals Rostock, har den 30 september 2014 lämnat in ett 
medborgarförslag där han föreslår att kommunen undersöker möjligheten till och 
behovet av företagshotell i Mellerud. 

I kommunens geografiska område finns lediga lokaler att tillgå. Håfreströms 
Företagspark AB (HÅFAB) i Åsensbruk tillhandahåller både industri- och 
kontorslokaler, Företagshuset i Mellerud har kontorslokaler och OVA Fastigheter AB 
har möjlighet att helt eller delvis uthyra industrilokal, kontorsutrymme och 
personalutrymme. 

Mot bakgrund av att behovet av företagshotell i Melleruds kommun redan anses 
tillgodosett bör medborgarförslaget avslås. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen avslår medborgarförslag om att 
kommunen undersöker möjligheten och behovet av företagshotell. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 303    
 
Säkerhetsfrågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Säkerhetssamordnaren informerar om aktuella säkerhetsfrågor: 

• Bakterier i dricksvatten 
Säkerhetssamordnaren redovisar hur kommunen agerade vid larm om bakterier  
i dricksvattnet i slutet av augusti. 

• Dalslands krishanteringsråd 
Möte i november 2016. Geografiskt områdesansvar. Samverkan. Kontaktfrågor. 

• Styrel 

• Samverkansövning (RIS)  
Planering av regional samverkansövning (RIS) har börjat. 

• Risk och sårbarhetsanalys 
Förvaltningar och enheter arbetar på att ta fram egna planer. 

• Plan för extra ordinära händelser 
Revidering påbörjad. 

• Kriskommunikatörer 
Utbildning och övning 

• Gemensamma grunder för lednings och samverkan 

• 72-timmarskampanj 
Information till medborgarna hur man klarar en kris. 
 

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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§ 304 Dnr KS 2014/379.011   
 
Presentation av projekt Ett Torg för alla 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

I samband med utvecklingen av ett nytt köpcentrum på Västerråda uppstod tankar 
kring Köpmantorgets utformning och hur det förblir ett levande torg. För att ta reda 
på vad Mellerudsborna själva har för åsikter om torget genomfördes under våren 
2015 medborgardialogen Tyck om torget. 

Målet med Tyck om torget var att lyssna in medborgarnas tankar kring torget.  
I processen ingick också att sammanställa och utvärdera resultatet och slutligen 
återkoppla till alla som deltagit med synpunkter och åsikter.  

En sammanställd utvärdering samt en utställning har funnit på biblioteket i  
Mellerud under sommaren 2015. 

Den 3 juni presenteras resultatet för kommunstyrelsen och den 17 juni för 
kommunfullmäktige.  

Arbetsutskottet gav den 25 augusti 2015, § 259, kommunchefen i uppdrag att  
ta fram ett förslag på ett framtida Köpmantorg med utgångspunkt från det som 
framkommit i medborgardialogen Tyck om Torget. Förslaget ska därefter ställas  
ut för medborgarnas synpunkter. 

Projektledaren redovisar olika förslag på utformning av Köpmantorget. 
 
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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§ 305 Dnr KS 2016/313.041   
 
Yttrande över Fyrbodals kommunalförbunds budget för 2017 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun anser att  

1. förbundsavgiften ska vara oförändrad under 2017 och tas av kapitalet. 

2. kommunalförbundet ges i uppdrag att under 2017 utreda vilken framtida 
verksamhet förbundet ska ha och vilken avgift som kommunerna ska betala  
till förbundet från och med 2018. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Förbundet har till medlemskommunerna tidigare översänt verksamhetsplan och 
budget för åren 2017-2019 som visar en nulägesbild av förbundets ekonomi och 
planerade verksamhet. 

På direktionsmötet den 1 september presenterades genomlysningen av förbundets 
verksamhet och förslag till åtgärder för att balansera budgeten för 2017-2019. 

Direktionens ledamöter har möjlighet att återkomma med eventuella synpunkter 
senast 14 september. 

Den 15 september kommer arbetsutskottet att ta fram ett förslag till beslut inför 
direktionsmötet den 6 oktober. 

Enligt förbundsordningen ska beslut om verksamhetsplan och budget inkl. 
förbundsavgift för de tre nästkommande åren (2017-2019) tas senast under 
oktober månad innevarande år. 
 
Beslutsunderlag 

• KPMGs enkät 
• Genomlysningen Fyrbodal 
• Konsekvensbeskrivning beredningarna 
• Integration  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun  
anser att  

1. förbundsavgiften ska vara oförändrad under 2017 och tas av kapitalet. 

2. kommunalförbundet ges i uppdrag att under 2017 utreda vilken framtida 
verksamhet förbundet ska ha och vilken avgift som kommunerna ska betala  
till förbundet från och med 2018. 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Daniel Jensen 
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§ 306 Dnr KS 2016/426.252   
 
Köp av fastigheten Mellerud Ängenäs 2:21  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. ge kommunchefen i uppdrag att köpa fastigheten Mellerud Ängenäs 2:21  
för en köpeskilling 1,15 Mnkr. 

2. finansiering av köpet sker inom 2016 års investeringsbudget.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Melleruds kommun köper fastigheten Mellerud Ängenäs 2:21 för att möjliggöra  
en utbyggnad i framtiden av det särskilt boendet som planeras att byggas.  

Det är viktigt att det finns mark för en utbyggnad i framtiden. Fastigheten Ängenäs 
2:21 är en liten hästgård och därför är förvärvet viktigt för det får inte planeras 
boende i närheten av en hästgård.  

Köpeskillingen uppgår till 1,15 Mnkr. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att  

1. ge kommunchefen i uppdrag att köpa fastigheten Mellerud Ängenäs 2:21  
för en köpeskilling 1,15 Mnkr. 

2. finansiering av köpet sker inom 2016 års investeringsbudget.  
 
Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Daniel Jensen 
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§ 307 Dnr KS 2016/427.252   
 
Köp av del av fastigheten Mellerud Ängenäs 2:5  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. ge kommunchefen i uppdrag att köpa del av fastigheten Mellerud  
Ängenäs 2:5 för en köpeskilling 150 tkr. 

2. finansiering av köpet sker inom 2016 års investeringsbudget.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Del av fastigheten Mellerud Ängenäs 2:5 har tidigare tillhört Mellerud  
Ängenäs 2:21. Marken är viktigt utifrån ett framtida exploateringsområde för 
framtida bostadsområde.  

Köpeskillingen uppgår till 150 tkr efter en värdering av Areal. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att  

1. ge kommunchefen i uppdrag att köpa del av fastigheten Mellerud  
Ängenäs 2:5 för en köpeskilling 150 tkr. 

2. finansiering av köpet sker inom 2016 års investeringsbudget.  
 
Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Daniel Jensen 
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§ 308 Dnr KS 2016/428.253   
 
Försäljning av del av fastigheten Mellerud Ängenäs 2:16  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att sälja del av  
fastigheten Mellerud Ängenäs 2:16 för en köpeskilling 150 tkr. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Del av fastigheten Mellerud Ängenäs 2:16 är ett markområde som inte går  
att bebygga.  

Försäljningspriset uppgår till 150 tkr efter en värdering av Areal. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att ge kommunchefen i uppdrag 
att sälja del av fastigheten Mellerud Ängenäs 2:16 för en köpeskilling 150 tkr. 
 
Beslutsgång 

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

Kommunchefen 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 309 Dnr KS 2016/413.512   
 
Medborgarförslag om fartkamera på Österrådagatan i 
Mellerud, 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 8 december 2016. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Margareta Bohlin, Mellerud föreslår i ett medborgarförslag att Melleruds kommun 
sätter upp en fartkamera på Österrådagatan i Mellerud för att dämpa hastigheten 
och förhindra olyckor. 
 
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 8 december 2016. 
 
Beslutsgång 

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

Utredaren 
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§ 310  
   
Aktuella frågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Projekt för nyanlända arbetslösa akademiker 
Administrative chefen redovisar förslag på projekt för att få nyanlända 
akademiker i arbete. 

• I Väntan På Ambulans 
Frågan om finansiering av IVPA kommer upp på Norra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbunds ägarsamråd 20 oktober 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 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-13 26
  
 
 
 
 
 

§ 311    
 
Rapporter 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen rapporterar från  
sammanträden m.m: 

• Dalslandskommunernas kommunalförbund 
Nytt förslag om lokalisering och säte för Dalslands miljökontor. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 312    
 
Företagsbesök  
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens arbetsutskott besöker Colorama i Mellerud för att informera sig 
om företagets verksamhet och framtidsplaner. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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