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§ 248 Dnr KS 2016/343.003 
   
Revidering av skolskjutsreglemente för Melleruds kommun  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat skolskjutsreglemente att gälla från 
och med 1 oktober 2016.  
 
Sammanfattning av ärendet  

Melleruds kommuns nuvarande skolskjutsreglemente antogs av kommun-
fullmäktige den 21 november 2001, § 91.  

Skolskjutsreglementet behöver revideras för att hänvisa till korrekt lagtext för  
Skollagen (2010:800), förordning om skolskjuts 1070:340 med ändringar till och 
med SFS 2012:239 och Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om skolskjutsning 
TSVFS 1988:17 med ändringar till och med 1988:21.  

Kultur- och utbildningschefen redovisar förslag till reviderat skolskjutsreglemente.  
 
Beslutsunderlag  

• Förslag till skolskjutsreglemente för Melleruds kommun. 
• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2016-03-23, § 30. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat 
skolskjutsreglemente att gälla från och med 1 oktober 2016.  
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 249 Dnr KS 2016/313.041   
 
Yttrande över Fyrbodals kommunalförbunds verksamhetsplan 
och budget för 2017 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet ger kommunchefen, tillsammans med ekonomichefen och 
verksamhetsutvecklaren, i uppdrag att ta fram förslag på synpunkter/svar. 
Redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 30 augusti 2016. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Fyrbodals Kommunalförbund ska före utgången av september månad varje år 
fastställa en verksamhetsplan för nästkommande år. Förslag till Verksamhetsplan 
för 2017 är utsänd på remiss till medlemskommunerna.  

Förbundsdirektören har av direktionen fått i uppdrag att genomföra en 
genomlysning/kartläggning av Fyrbodals kommunalförbund. Målet med 
genomlysningen är att 

• Öka tydligheten om de uppdrag som idag ligger hos kommunalförbundet. 
• Kommunicera kommunalförbundets uppdrag, roll och organisation för eventuella 

prioriteringar och för att kunna motivera en eventuell höjning av 
medlemsavgiften. 

• Ta fram alternativa scenarier kring nivån på framtida medlemsavgift och 
konsekvenser av de olika alternativen.  

Uppdraget ska vara genomfört till direktionens möte den 1 september 2016. 
Direktionen kommer den 6 oktober att ta beslut om ny budget för 2017-2019 som 
därefter delges medlemskommunerna. 

Synpunkter på verksamhetsplan 2017 och svar på frågorna ska ha inkommit till 
Fyrbodals kansli senast den 13 september 2016. 

 
Beslutsunderlag 

• Verksamhetsplan 2017 för Fyrbodals kommunalförbund. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet ger kommunchefen, tillsammans med 
ekonomichefen och verksamhetsutvecklaren i uppdrag att ta fram förslag på 
synpunkter/svar. Redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 30 
augusti 2016. 
 
Beslutsgång 

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

Kommunchefen 
Ekonomichefen 
Verksamhetsutvecklaren  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 250 Dnr KS 2016/292.042   
 
Årsredovisning för Stiftelsen Dal Västra Värmlands  
Järnväg (DVVJ) för 2015 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun godkänner resultat-  
och balansräkningen samt verksamhetsberättelse för stiftelsen Dal Västra  
Värmlands Järnväg (DVVJ) och beviljas styrelsens ledamöter ansvarsfrihet  
för räkenskapsåret 2015. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Resultat- och balansräkning samt verksamhetsberättelse för stiftelsen  
Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) avseende 2015 föreligger. Bokslutet  
visar på ett negativt resultat 28,8 tkr 
 
Beslutsunderlag 

• Resultat- och balansräkning samt verksamhetsberättelse 2015. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun 
godkänner resultat- och balansräkningen samt verksamhetsberättelse för  
stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) och beviljas styrelsens  
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 251 Dnr KS 2016/315.042   
 
Stiftelsen Dalslands kanals framtida bestånd,  
årsredovisning 2015 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun godkänner resultat- och 
balansräkningen för stiftelsen Dalslands kanals framtida bestånd avseende 2015 
samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Resultat- och balansräkning samt verksamhetsberättelse för stiftelsen Dalslands 
kanals framtida bestånd avseende 2015 visar på ett positivt 1,427 Mnkr. 
 
Beslutsunderlag 

• Resultat- och balansräkning samt verksamhetsberättelse 2015. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun 
godkänner resultat- och balansräkningen för stiftelsen Dalslands kanals framtida 
bestånd avseende 2015 samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 252 Dnr KS 2016/316.042   
 
Anslag till Dalslands kanal och Snäcke kanal för år 2017 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar bidrag till stiftelsen 
Dalslands Kanals framtida bestånd och Snäcke kanal med 915 200 tkr för år 2017  
vilket är en uppräkning med 3,2 procent enligt Sveriges Kommuner och landstings 
prisindex för april 2016 för kommunal verksamhet (PKV). 
 
Sammanfattning av ärendet 

Vid stiftelsens styrelsesammanträde den 29 april 2016 enades man om att  
hos ägarna äska om 3,3 procent ökning av anslaget för 2017 i enlighet med 
Sveriges Kommuner och landstings prisindex för kommunal verksamhet (PKV). 

Anslagsbeloppet för år 2017 uppgår till totalt 8 297 900 kronor. Av anslags-
beloppet avser 8 061 100 kronor Dalslands kanal och 236 700 kronor avser 
Snäcke kanal. Från år 1999 har Västra Götalandsregionen bidragit med  
ett anslag för de administrativa kostnaderna. Dessa kostnader uppgår för  
2017 till 1 249 900 kronor. 

Modellen innebär att de framräknade beloppen fungerar som ramanslag,  
vilket innebär att uppkomna överskott eller underskott mellan åren får  
hanteras av styrelsen för Dalslands Kanal AB inom de angivna ramarna. 

Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd har den 23 juni 2016  
översänt en framställan om bidrag för 2016 enligt bifogade specifikation. 
 
Beslutsunderlag 

• Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd anslagsfördelning 2017  
med specifikation.  

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun 
beviljar bidrag till stiftelsen Dalslands Kanals framtida bestånd och Snäcke kanal 
med 915 200 tkr för år 2017 vilket är en uppräkning med 3,2 procent enligt 
Sveriges Kommuner och landstings prisindex för april 2016 för kommunal 
verksamhet (PKV)  
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 253 Dnr KS 2016/387.288 
 
Renovering av kommunens fastighet på Magasinsgatan 6 
(Mellerud Lodjuret 2) 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att avsätta 600 tkr för renovering av kommunens  
fastighet på Magasinsgatan 6 (Mellerud Lodjuret 2). Finansiering sker genom  
en omfördelning i 2016 års investeringsbudget. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Det finns en möjlighet att tillgodose tre boende från fastigheten kvarteret Ugglan 
om vi gör i ordning kommunens hus på Magasinsgatan 6 i Mellerud. Huset inne-
håller två enrummare och en tvårummare. Förutsättning för att de tre lägenheterna 
ska kunna användas är att en renovering genomförs och kostnaden för denna 
uppskattas till 600 tkr. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att avsätta 600 tkr för 
renovering av kommunens fastighet på Magasinsgatan 6 (Mellerud Lodjuret 2). 
Finansiering sker genom en omfördelning i 2016 års investeringsbudget. 
 
Beslutsgång 

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

Kommunchefen 
Fastighetschefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 254    
 
Tekniska frågor  
 
Arbetsutskottets beslut  

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadschefen redogör för aktuella tekniska frågor: 

• Särskilda boendet på Ängenäs 
Programhandlingarna klara. Möte med styrgruppen 1 september.  
Presentation på kommunstyrelsens möte 14 september. Geoteknisk  
undersökning beställd. Upphandling av projekteringsgrupp ska genomföras. 

• Markköp Ängenäs 
Värdering ska göras av mark som kommunen eventuell kommer att köpa. 

• VA-plan 
Projektgrupp utsedd. Information om genomförandeplan. 

• Sanering av ovidkommande vatten 
Utredning genomförd och arbetet pågår. 

• Nyanställning 
Ny kost- och servicechef anställd och går parallellt med nuvarande fram till 
september. 

• Tingshuset 
Renoveringsarbetet har påbörjats och ska vara klart i januari 2017. 

• Väg Ängenäs 
Ny väg byggs i anslutning till nya hus som byggs av privat exploatör. 

• Ny sporthall 
Informationsmöte med berörda grannar har genomförts. Sista dag för yttrande 
över ny detaljplan är 17 augusti. 

 
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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§ 255 Dnr KS 2016/226.110   
 
Svar på remiss av förslag till valkretsindelning 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  

Kommunstyrelsen tillstyrker regionstyrelsens förslag till beslut om motsvarande 
valkretsindelning för val till regionfullmäktige som den indelning i valkretsar som 
gäller för val till riksdagen.  
 
Sammanfattning av ärendet  

Regionstyrelsen för Västra Götaland beslutade den 26 april 2016, § 122, föreslå att 
valkretsarna för val till regionfullmäktige (landstingsfullmäktige) ska vara de 
samma som för val till riksdagen samt remitterade förslaget till samtliga kommuner 
för yttrande senast den 30 augusti 2016.  

Genom en ändring av vallagen är varje landsting från och med 1 januari 2015 
en enda valkrets vid val till landstingsfullmäktige, om inte landstingsfullmäktige 
beslutar att dela in landstinget i två eller flera valkretsar. Om regionfullmäktige  
vill besluta att dela in landstinget i två eller flera valkretsar ska detta beslut fattas 
senast den 31 oktober året före det valår då den nya indelningen ska gälla för 
första gången. För att gälla ska beslutet vara fastställt av länsstyrelsen.  

Kommunstyrelseförvaltningen finner att det är lämpligt att behålla samma indelning 
för valkretsar för val till regionfullmäktige (landstingsfullmäktige) ska vara de 
samma som den som tillämpas vid val till riksdagen.  
 
Beslutsunderlag 

• Västra Götalandsregionens remiss. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen tillstyrker regionstyrelsens förslag  
till beslut om motsvarande valkretsindelning för val till regionfullmäktige som  
den indelning i valkretsar som gäller för val till riksdagen.  
 
Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Ordförandes namn Justerarens namn 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 256 Dnr KS 2016/325.214   
 
Samrådsyttrande över förslag till detaljplan för Lunden 3  
och del av Lunden 2  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ställa sig bakom samrådsförslag till detaljplan för 
Lunden 3 och del av Lunden 2. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Behovet av inomhuslokaler för idrottsutövande är stort i Melleruds kommun. 
Kommunen ser också idrottsverksamhet som ett bra medel i integration av 
nyanlända till det svenska samhället.  

Kommunstyrelsen har därför gett byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en  
ny detaljplan som ska möjliggöra en utbyggnad av Rådahallen. Utbyggnaden är 
tänkt att ske norr om befintlig idrottshall på en yta som i gällande detaljplan är 
betecknad med idrottsändamål.  

Detaljplanens planområde omfattar nuvarande Rådahallen samt cirka 60 m söder  
om Rådahallen och ca 40 m norr om hallen. Planförslaget medger en utbyggnad  
i storleksordningen 25 x 60 m med en högsta byggnadshöjd på 10 m.  

I detaljplanen tas även en del av Bergsgatan med, delen mitt för befintliga 
Rådahallen. Avsikten är att skapa en yta där enbart gång- och cykeltrafik är  
tillåten och därigenom stoppa genomfartstrafiken med bilar på Bergsgatan.  

Plan- och byggenheten ser positivt på att befintlig verksamhet kan utvecklas i 
redan befintliga verksamhetsområden. Planförslaget innebär också en god 
hushållning med mark genom att tillvarata redan gjorda investeringar i 
infrastruktur och teknisk försörjning.  

Byggnadsnämnden beslutade den 22 juni 2016, § 103, att godkänna 
detaljplaneförslaget och att skicka ut detaljplaneförslaget på samråd  
under perioden 2016-07-14--08-17.  
 
Beslutsunderlag  

• Byggnadsnämndens beslut 2016-06-22, § 103. 
• Detaljplaneförslaget för Lunden 3 och del av Lunden 2.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att ställa sig bakom 
samrådsförslag till detaljplan för Lunden 3 och del av Lunden 2. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Ordförandes namn Justerarens namn 

 
Beslutet skickas till 

Byggnadsnämnden  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 257 Dnr KS 2016/326.214   
 
Samrådsyttrande över programförslag till detaljplan för  
Östra Järn 1:73 
  
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ställa sig bakom programförslag till detaljplan för  
Östra Järn 1:73. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Byggnadsnämnden gav vid sitt möte i maj 2016 ett positivt planbesked avseende 
planläggning av fastigheten Östra Järn 1:73 (del 1) för bostadsändamål. Marken 
ägs av Melleruds kommun. Nämnden beslöt även att planarbetet genomförs som 
ett utökat förfarande och ska inledas med att ett planprogram upprättas.  

Ett förslag till planprogram har nu upprättas av sökanden (LE-gruppen, Leif 
Svensson). Planprogrammets innehåll överensstämmer med principerna i ansökan 
om planbesked, vilket bl.a. innebär att planförslaget omfattar uppförande av ca 20 
stycken enbostadshus i strandnära läge vid Näs Sannar.  

Plan- och byggenheten anser att planprogrammet innehåller erforderliga uppgifter 
för att i ett tidigt skede av planprocessen fånga upp viktiga synpunkter från 
myndigheter och sakägare.  

Byggnadsnämnden beslutade den 22 juni 2016, § 104, att godkänna plan-
programmet för Östra Järn 1:73 och att skicka ut planprogrammet på samråd 
under perioden 2016-07-14--08-17.  
 
Beslutsunderlag  

• Byggnadsnämndens beslut 2016-06-22, § 104. 
• Planprogram för Östra Järn 1:73  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att ställa sig bakom 
programförslag till detaljplan för Östra Järn 1:73. 
 
Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Ordförandes namn Justerarens namn 
 
Beslutet skickas till 

Byggnadsnämnden  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 258 Dnr KS 2016/14.006   

Svar på motion om webb-tv-sändningar från kommun-
fullmäktiges sammanträden 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  

Kommunfullmäktige bifaller motion om webb-tv-sändningar från 
kommunfullmäktiges sammanträden. 

1. Kommunfullmäktiges möten ska webbsändas under en period av ett (1) år med 
start 2017. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att efter tio månader, räknat från 
första sändningen, genomföra en utvärdering.  

2. Kommunfullmäktige ger fastighetschefen i uppdrag att skapa förutsättningar  
för införande av webb-tv-sändningar från fullmäktiges sammanträde i samband 
med ombyggnationen av Tingshuset 2016. Administrativ chef ska vara 
fastighetschefen behjälplig. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Daniel Jensen (KD) föreslår i en motion den 13 januari 2016, att kommun-
fullmäktiges möte i Mellerud ska delges medborgarna i form av webb-tv-
sändningar. 

Genom att webbsända kommunfullmäktiges möten kan fler ta del av det som  
sägs under mötena, särskilt om sändningen är tillgänglig i efterhand via nätet. 

Hösten 2016 genomförs renovering av Tingshuset som används vid möten med 
kommunfullmäktige. I samband med renoveringen bör tekniska förutsättningar 
skapas för att kunna webbsända kommunfullmäktiges sammanträden. Arbetet  
leds av fastighetsenheten och som i frågan bör stödjas av IT-enheten. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion om Webb-tv-sändningar från kommunfullmäktige. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige bifaller motion om webb-tv-
sändningar från kommunfullmäktiges sammanträden. 

1. Kommunfullmäktiges möten ska webbsändas under en period av ett (1) år med 
start 2017. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att efter tio månader, räknat från 
första sändningen, genomföra en utvärdering.  

2. Kommunfullmäktige ger fastighetschefen i uppdrag att skapa förutsättningar  
för införande av webb-tv-sändningar från fullmäktiges sammanträde i samband 
med ombyggnationen av Tingshuset 2016. Administrativ chef ska vara 
fastighetschefen behjälplig. 

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 259 Dnr KS 2016/52.039 
   
Svar på medborgarförslag om att kommunen startar Returen 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  

Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget om att kommunen startar Returen 
som besvarat. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Britt Johansson, Mellerud, föreslår i ett medborgarförslag den 25 januari 2016,  
att kommunen ser över möjligheten att starta Returen. Den skulle vara till hjälp  
för bl.a. arbetslösa och långtidssjukskrivna som behöver en start in i arbetet och 
även våra nyanlända skulle få en bra start in i vårt samhälle. 

Kommunen arbetar med arbetspolitiska insatser och integration. Samt finns  
beslut om integrationsprojekt, återbruk av kommunens inventarier och 
Fixartjänsten Fixar-Malte. Flera av de olika tjänster som omnämns i förslaget 
tillhandahålls inom kommunens geografiska område. En kommun får inte heller 
bedriva säljverksamhet som snedvrider förutsättningarna för effektiv konkurrens  
på marknaden. 
 
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag om att kommunen startar Returen. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget om att 
kommunen startar Returen som besvarat. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 260 Dnr 2008/548.167   
 
Våld och hot på arbetsplatsen, rutiner och utbildning 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen och avslutar ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Den 25 februari 2014 redovisades aktuella säkerhetsfrågor för kommunstyrelsens 
arbetsutskott (KSAU). KSAU gav därefter säkerhetssamordnaren i uppdrag att  
ta kontakt med SÄPO och Sveriges Kommuner och Landsting om information/ 
utbildning för politiker. Åtgärder med anledning av uppdraget till säkerhets-
samordnaren har följts upp. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2014-02-25, § 71. 
• Säkerhetssamordnarens tjänsteskrivelse 2016-07-01. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 261 Dnr KS 2016/318.456   
 
Kommunens information om taxor/avgifter på Hunnebyns 
avfallsanläggning 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 22 juni 2016, § 84, att ge kommunstyrelsen  
i uppdrag att se över hur informationen om vad som kostar respektive är gratis  
att lämna vid Hunnebyns anläggning kan göras tydligare för besökarna. 

Utredaren redovisar för samtliga åtgärder som vidtagits för att förbättra 
informationen på kommunens hemsida, informationen på Hunnebyns 
avfallsanläggning och på hur anläggningens personal informerar och bemöter 
kunderna. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att godkänna redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 262 Dnr KS 2016/273.271   
 
Motion om framtida fördelning av kommunala bostäder, 
utredningsuppdrag 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att utreda motionen och lämna 
förslag till svar. Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets 
sammanträde den 6 december 2016. 
 
Sammanfattning av ärendet 

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

• Motion. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att  
utreda motionen och lämna förslag till svar. Redovisning av uppdraget ska ske  
vid arbetsutskottets sammanträde den 6 december 2016. 
 
Beslutsgång 

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

Kommunchefen  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 263 Dnr KS 2016/341.733   
 
Medborgarförslag om samlingspunkt med aktiviteter för 
pensionärer några dagar per vecka med ledare, utrednings-
uppdrag 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet ger utredaren i uppdrag att utreda medborgarförslaget och  
lämna förslag till svar. Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets 
sammanträde den första 11 oktober 2016. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Anna-Marie Johnson, Mellerud föreslår i ett medborgarförslag att Melleruds 
kommun ordnar en lokal med tillgång till kök som ska vara en samlingspunkt  
med aktiviteter för pensionärer några dagar per vecka med ledare. Exempel på 
aktiviteter kan vara lättgympa, olika spel, visning av film, bokcirkel m.m. 
 
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 11 oktober 2016. 
 
Beslutsgång 

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

Utredaren   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 264 Dnr KS 2016/370.334   
 
Medborgarförslag om hundbadplatser på kommunens 
badplatser, 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 24 januari 2017. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Magnus Törnqvist, Mellerud föreslår i ett medborgarförslag att Melleruds kommun 
ordnar hundbadplatser gärna på flera befintliga badplatser. 
 
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 24 januari 2017. 
 
Beslutsgång 

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

Utredaren   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 265 Dnr KS 2016/330.102   
 
Bemyndigande att kontrasignera handlingar, revidering 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens reglemente,  
§ 46, bemyndiga följande tjänstemän att kontrasignera handlingar inom  
kommunstyrelsens förvaltningsområde: 

Kommunchef Ingmar Johansson 
Ekonomichef Björn Lindquist 
HR-chef Maria Kristiansson 
Samhällsbyggnadschef Magnus Olsson 
 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt § 46 i kommunstyrelsens reglemente ska skrivelser, avtal och andra 
handlingar på kommunstyrelsens vägnar undertecknas av ordföranden och 
kontrasigneras av anställd som kommunstyrelsen bestämmer. Vid förfall för 
ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot  
som styrelsen utser.  

Med anledning av att Maria Kristiansson tillträdde befattningen som HR-chef  
den 1 augusti 2016 finns behov av justering av kommunstyrelsens beslut  
avseende kontrasignering av handlingar. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens reglemente, § 46, bemyndiga följande tjänstemän att 
kontrasignera handlingar inom kommunstyrelsens förvaltningsområde: 

Kommunchef Ingmar Johansson 
Ekonomichef Björn Lindquist 
HR-chef Maria Kristiansson 
Samhällsbyggnadschef Magnus Olsson 
 
Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Ordförandes namn Justerarens namn 
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 266    
 
Aktuella frågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Arbetsutskotts ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Dalaborg slottsruin 
Kommunens medfinansiering av projekt. 

• Försäljning/köp av mark 
Kommunchefen redogör för diskussioner angående försäljning/köp av mark. 

 
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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§ 267    
 
Rapporter 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamöter och kommunchefen rapporterar  
från sammanträden m.m: 

• Dalslandskommunernas kommunalförbund 
Kommunchefen rapporterar från möte den 12 augusti 2016 med 
kommunstyrelseordföranden, kommunchefer och Dalslands miljökontors chef  
om avvecklingen av kommunalförbundet, ansvarsfördelning av arbetsuppgifter, 
framtida stationering av Dalslands miljökontor m.m. 

 
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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