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§ 298 Dnr KS 2016/448.055   
 
Slutredovisning av projekt Etablering av akademiskt  
utbildade nyanlända 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. återremittera ärendet för komplettering av slutredovisningen med en 
kostnadsredovisning m.m. 

2. redovisning av uppdraget sker vid arbetsutskottets sammanträde den  
12 september 2017. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Det finns ett behov av att korta tiden i etableringsprocessen. Detta kan möjlig-
göras genom ett samarbete som ger tillgång till bemanningsbranschens 
kompetensområde.  

Arbetsmarknadsenheten vill under 6 månader driva ett projekt tillsammans med  
ett annat etableringsprojekt och bemanningsföretaget Proffice, för att korta 
etableringsprocessen för främst akademiskt utbildade nyanlända. 

Arbetsutskottet beslutade den 27 september 2016, § 334, att ge administrative 
chefen i uppdrag att starta projekt för att bidra till att korta nyanländas väg till 
självförsörjning. Projektet finansieras genom befintliga medel i tidigare beviljade 
anslag för riktade arbetsmarknadsprojekt. 

Projektet nådde inte upp till målbilden, då det visade sig att ingångsuppgifterna inte 
stämde. Projektet fick lägga om inriktningen och vid avslut hade 15 nyanlända fått 
stöd via projektet. Projektet gav dock deltagande nyanlända ett bra stöd och idéer 
på typ av stödinsatser som Melleruds kommun bör komplettera med. 
 
Beslutsunderlag 

• Projektbeskrivning 
• Arbetsutskottets beslut 2016-09-27, § 334. 
• Slutrapport för projektet Nyanlända akademikers etablering. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Marianne Sand Wallin (S) och Daniel Jensen (KD): Arbetsutskottet beslutar att  

1. återremittera ärendet för komplettering av slutredovisningen med en 
kostnadsredovisning m.m. 

2. redovisning av uppdraget sker vid arbetsutskottets sammanträde den  
12 september 2017. 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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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 2017/220.711   
 
Uppläsningsfunktion på kommunens hemsida,  
redovisning av uppdrag 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge administrativa chefen i uppdrag att införa ett talsyntesverktyg på  
kommunens hemsida för att öka tillgängligheten på kommunens hemsida. 

2. finansiering sker inom befintlig budget för kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

I en genomförd enkätundersökning på kommunens hemsida har fjorton  
personer tyckt att en uppläsningsfunktion på hemsidan en vore bra.  

Kommunala funktionshinderrådet beslutade den 22 mars 2017, § 9, att  
överlämna frågan till kommunstyrelsen med förslag om att titta på om det  
är en lösning för Melleruds Kommun om det inte är en för hög kostnad.  

Arbetsutskottet beslutade den 9 maj 2017, § 189, att ge administrative i uppdrag 
att ta fram en kostnadskalkyl för att införa en uppläsningsfunktion på kommunens 
hemsida. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den  
29 augusti 2017.  

Administrativa enheten anser att Funkas – Talande Webb är en bra lösning som 
innehåller de funktioner som behövs för att ge en bra funktionalitet. Kostnaden för 
Talande webb är 12 tkr per år. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunala funktionshinderrådets beslut 2017-03-22, § 9. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S):  

Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge administrativa chefen i uppdrag att införa ett talsyntesverktyg på  
kommunens hemsida för att öka tillgängligheten på kommunens hemsida. 

2. Finansiering sker inom befintlig budget för kommunstyrelsen. 
 
Beslutsgång 

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

Administrative chefen 
Socialnämnden (kommunala funktionshinderrådet) 

  
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 300    
 
Aktuella asyl-, flykting- och integrationsfrågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Administrative chefen och t.f. kommunchefen informerar om aktuella asyl-, 
flykting- och integrationsfrågor: 

• Ekonomi  
Arbete pågår med ekonomisk redovisning av ”flyktingpåsen”. Redovisning  
vid nästa sammanträde i arbetsutskottet. 

• Nyanlända 
Drastisk minskning av antalet nyanlända till kommunen.  

 
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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§ 301 Dnr KS 2017/310.052   
 
Redovisning av arbetet med ovidkommande vatten 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Ovidkommande vatten är dagvatten som egentligen inte kräver någon rening  
och därmed onödigt belastar reningsverkens kapacitet. 

Kommunen arbetar med att minska volymen ovidkommande vatten genom  
att förbättra ledningsnätet och även fördröja dagvattnet. 

Samhällsbyggnadschefen och VA-chefen lämnar en aktuell rapport om  
pågående arbete. 

 
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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§ 302 Dnr KS 2017/469.805   
 
Ansökan om bygdepeng för VA-anslutning till konstgräs-
planens kioskbyggnad 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge bidrag för VA-anslutning till konstgräsplanens 
kioskbyggnad med 45 tkr ur kommunens anslagna medel för bygdepeng 2017. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Nordals Alliansen söker stöd till att finansiera VA-anslutning till kioskboden  
som är planerad i anslutning till konstgräsplanen vid Rådavallen.  

Förslaget är att denna anslutning ligger på Rådahallens VA anslutning så att  
ny anslutningsavgift inte behöver tas ut för VA.  
 
Beslutsunderlag 

• Skrivelse från Nordals Alliansen 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att ge bidrag för VA-anslutning 
till konstgräsplanens kioskbyggnad med 45 tkr ur kommunens anslagna medel för 
bygdepeng 2017. 
 
Beslutsgång 

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

Nordals Alliansen 
Samhällsbyggnadschefen 
Verksamhetsutvecklaren 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 303 Dnr KS 2017/473.042   
 
Delårsbokslut 2017-07-31 för kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsens verksamheter 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Delårsbokslutet för år 2017-07-31 för kommunfullmäktiges och kommunstyrel- 
sens verksamheter föreligger och visar på ett överskott på 236 tkr för kommun- 
fullmäktige och ett överskott på 3 915 tkr för kommunfullmäktige och kommun-
styrelsen.  
 
Beslutsunderlag 

• Delårsbokslut 2017 KF/KS. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 304 Dnr KS 2017/474.042   
 
Prognos 2/2017 för Kommunstyrelsen – samhällsbyggnads-
förvaltningen 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Andra prognosen för 2017 för samhällsbyggnadsförvaltningen visar ett positivt 
resultat på 1 150 tkr för det skattefinansierade verksamheter och negativt resultat 
på 1 300 tkr för taxefinansierade verksamheter jämfört med budgeterat resultat. 
 
Beslutsunderlag 

• Prognos 2/2017.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 305 Dnr KS 2017/474.042   
 
Prognos 2/2017 för Kommunstyrelsen – kommunstyrelse-
förvaltningen 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Andra prognosen för 2017 för kommunstyrelseförvaltningen visar ett positivt 
resultat på 2 376 tkr jämfört med budgeterat resultat. 
 
Beslutsunderlag 

• Prognos 2/2017.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 

 

n 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 306 Dnr KS 2017/360.212   
 
Remissvar angående förslag till Översiktsplan (ÖP) för 
Vänersborgs kommun  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande yttrande: 

Melleruds kommun anser att närheten och gemensamma intressen med  
Mellerud och Dalsland kan belysas mer för att få en bättre förankring vid  
framtida samarbeten och särskilt peka på behovet av förbättrad E45.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Vänersborgs kommun har genom en djupgående dialogprocess och ett 
samrådsskede tagit fram ett förslag till ny översiktsplan. Det nya förslaget 
fokuserar på att skapa stationssamhällen genom att utveckla befintliga och bygga 
nya i Väne-Ryr, Frändefors och Brålanda. Förslaget lyfter fram stadens läge och 
närhet till vatten och natur. Vattenkontakten ska förbättras genom t ex nya 
bostäder och gång- och cykelvägar längs vattnet. En LIS-plan (Landsbygds-
utveckling i strandnära lägen) ingår i arbetet med fyra utpekade områden; 
Sikhallsviken, Vänersnäs-Frösjö, Vänersnäs-Åkersäng och Ryrsjön. 

Förslaget beskriver 7 grundstrategier. Den första handlar om att tillväxt bygger på 
samspel i regionen. Vänersborg ser i första hand en målsättning i att utveckla 
samverkan med Trollhättan och Uddevalla för att stärka ”Trestad” i regionen. För 
att stärka Vänersborgs roll ses närheten till vatten- och naturområden, stärkt 
kultur- och idrottsliv och vikten av att behålla viktiga samhällsinstitutioner som t ex 
Länsstyrelsen eller Mark- och miljödomstolen som viktiga delar. För 
näringslivsutvecklingen ses innovativ industri- och landsbygdsnäring samt 
besöksnäring med fokus på kultur/fritid, natur och sjönära verksamheter som 
viktiga profilområden. 

Övriga grundstrategier handlar om; att tillväxt bygger på samspel i regionen, att 
vara en attraktiv stad som är välkomnande och rik på aktiviteter, att ha en levande 
landsbygd, att utveckling drivs genom samverkan, att människor mår bra när 
kommunen mår bra, att det ska vara lätt att leva miljövänligt och att vi har en jord 
att förvalta. Grundstrategierna ligger till grund för 16 utvecklingsprinciper som 
beskriver rekommendationer för kommunens framtida utveckling.  

Kommunens vision handlar om att vara ”en attraktiv och hållbar kommun i alla 
delar, hela livet”. 

Vänersborgs kommun har tagit fram ett förslag till översiktsplan. Förslaget har  
efter samråd reviderats till en utställningshandling. Melleruds kommun har som 
angränsande kommun fått möjlighet att yttra sig. Yttrandet ska lämnas senast 
2017-09-18. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-29 13
  
 
 
 
 
 

Beslutsunderlag 

• Remisshandlingarna finns på Vänersborgs kommuns hemsida – 
www.vanersborg.se/aktuellaplaner 

• Kommunstyrelseförvaltningens förslag till remissvar. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande yttrande: 

Melleruds kommun anser att närheten och gemensamma intressen med Mellerud 
och Dalsland kan belysas mer för att få en bättre förankring vid framtida 
samarbeten och särskilt peka på behovet av förbättrad E45.  
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 307 Dnr KS 2017/359.212   
 
Remissvar angående samrådsförslag till Översiktsplan (ÖP) 
för Lidköpings kommun  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande yttrande: 

Melleruds kommun ser positivt på samarbete kring gemensamma frågor kring 
Vänern och har ingen erinran mot Lidköpings kommuns förslag till översiktsplan. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Lidköpings kommun har drygt 39 000 invånare och har som mål att vara minst 
45 000 år 2030. Det innebär en utbyggnad av ca 3 500 bostäder. Kommunens 
förslag till översiktsplan innebär en satsning på att koncentrera bebyggelse i staden 
med en mindre del bebyggelse i småorter och på landsbygd. Genom bättre gång- 
och cykelvägar ska småorterna knytas samman bättre till staden. Läget vid Vänern 
ska utnyttjas genom utbyggnad av Hamnstaden där bostäder och verksamheter 
samsas och knyter samman den befintliga stadskärnan med vattnet för boende  
och besökare. Till översiktsplanen hör ett fördjupat arbete med sammanlagt  
22 LIS-områden (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen).  

Visionen för Lidköping är att vara en välkomnande och hållbar kommun. Målbilder 
för visionen handlar om att öka befolkningen, fördubbla antal besökare till 
kommunen och att det ska finnas jobb inom räckhåll.  Bra kommunikationer ska 
finnas så att man kan ta sig till och från utbildningsorter och arbetsplatser.  

Lidköpings kommun har tagit fram ett förslag till översiktsplan som är ute på 
samråd. Melleruds kommun, som inom vattenområde i Vänern angränsar till 
Lidköpings kommun, har getts möjlighet att yttra sig. Yttrandet ska lämnas  
senast 2017-10-16. 
 
Beslutsunderlag 

• Remisshandlingarna finns på Lidköpings kommuns hemsida – 
www.lidkoping.se/boende-och-miljo/   

• Kommunstyrelseförvaltningens förslag till remissvar. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande yttrande: 

Melleruds kommun ser positivt på samarbete kring gemensamma frågor kring 
Vänern och har ingen erinran mot Lidköpings kommuns förslag till översiktsplan. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 308 Dnr KS 2017/303.212   
 
Ny översiktsplan för Melleruds kommun, information om 
workshops och medborgardialog m.m. 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Nu gällande översiktsplan för Melleruds kommun antogs av kommunfullmäktige 
2010 och behöver nu ses över för att vara ett aktuellt dokument för kommunen  
att arbeta efter. 

Kommunstyrelsen beslutade den 5 april 2017, § 65, att avsätta 500 tkr till 
framtagande av ny översiktsplan för Melleruds kommun och till framtagande av 
förslag till Framtidens Köpmantorg för utställande för allmänheten. 

Arbetsutskottet gav den 7 juni 2017, § 237, ansvariga projektledaren/arkitekt- 
konsulten i uppdrag att starta projekt med framtagande av ny översiktsplan för 
Melleruds kommun enligt föreliggande projektbeskrivning.  

Projektansvarig informerar om planerade workshops, medborgardialog (evenemang 
och öppna dialogmöten) för att få in synpunkter från så många invånare som 
möjligt. 
 
Beslutsunderlag 

• Presentation om planering av workshops och medborgardialog m.m. 
 
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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§ 309 Dnr KS 2017/485.103 
 
Medelstilldelning till Samordningsförbundet Vänersborg/ 
Mellerud för år 2018 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att Melleruds kommun avsätter 238 tkr i bidrag till 
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud för verksamhetsåret 2018 vilket  
är en minskning med 49 tkr jämfört med verksamhetsåret 2017. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Försäkringskassan har påbörjat arbetet med medelstilldelning till samordnings-
förbunden för 2018. För att kunna göra beräkningar enligt den beslutade 
fördelningsmodellen behöver Försäkringskassan få in uppgifter om vad berörd 
kommun och region planerar att avsätta för Samordningsförbundet för 2018.  

Förbundens bidrag är konstruerade så att staten bidrar med 50%, regionen med 
25% och kommunerna gemensamt med 25%. Fördelningen mellan kommunerna  
är uträknad efter befolkningsstorlek (18-64 år) 31 december 2016. Liksom inför 
2017 finns ett antal faktorer som kan påverkar storleken på den möjliga 
tilldelningen till enskilda samordningsförbund som inte har varit möjliga i  
nuläget att beakta i bifogad bilaga. 

- Antal nya förbund/kommuner som tillkommer 2018 
- Storleken på bidraget från kommuner och landsting/regioner 
- Storleken på den statliga ramen i budgetpropositionen 

Försäkringskassans ambition att kunna lämna preliminära uppgifter om 
medelstilldelning per förbund i slutet på september.  

Förbundsstyrelsens förslag är att förbundet ansöker om ett medlemsbidrag med  
en minskning på 10% jämfört med medelstilldelningen för i år. I år var det totala 
medlemsbidraget 5 588 384 kr. En 10% minskning skulle innebära ett totalt 
medlemsbidrag på 5 029 545 kr. För Melleruds kommun skulle det innebära ett 
bidrag på 238 tkr. 
 
Beslutsunderlag 

• Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud bidragsansökan med bilaga. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att Melleruds kommun avsätter 
238 tkr i bidrag till Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud för verksamhets-
året 2018 vilket är en minskning med 49 tkr jämfört med verksamhetsåret 2017. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsgång 

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

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud  
Ekonomichefen  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 310 Dnr KS 2017/486.805   
 
Ansökan om sponsring/bidrag till Sunnanåträffen/Nordiska 
Mästerskapen i trollingfiske 2017 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att bevilja Melleruds Trollingklubb 5 tkr i sponsorbidrag  
till Sunnanåträffen/Nordiska Mästerskapen i trollingfiske 2017 samt marknads-
föringsmaterial från Melleruds kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Melleruds Trollingklubb arrangerar Sunnanåträffen/ Nordiska Mästerskapen i 
trollingfiske varje höst. Klubben arbetar med att locka sponsorer att ställa upp  
med bidrag till prisbordet för att göra tävlingen så attraktiv som möjligt. 

Då tävlingen bidrar till ökad turism i kommunen och är en bra reklam för 
kommunen ansöker klubben om ett bidrag till prisbordet från kommunen.  
  
Beslutsunderlag 

• Melleruds Trollingklubbs bidragsansökan. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att bevilja Melleruds 
Trollingklubb 5 tkr i sponsorbidrag till Sunnanåträffen/Nordiska Mästerskapen  
i trollingfiske 2017 samt marknadsföringsmaterial från Melleruds kommun. 
  
Beslutsgång 

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

Melleruds Trollingklubb 
Näringslivsansvarig  

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 311 Dnr KS 2017/369.014   
 
Remissvar angående förslag till regional plan för 
transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2018-2029 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att överlämna Melleruds kommuns remissvar angående 
förslag till Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2018-2029 
enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Västra Götalandsregionen har tagit fram ett förslag på regional plan för transport-
infrastrukturen 2018–2029. I planförslaget redovisas förslag till investeringar, 
främst för regionala vägar och kollektivtrafikanläggningar. Effekterna på miljön 
redovisas i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Förslaget är nu ute på remiss  
till den 6 oktober 2017.  

Fyrbodals kommunalförbund ska ta fram ett gemensamt yttrande för medlems-
kommunerna och därför ska kommunernas synpunkter ha inkommit till förbundet 
senast den 7 september 2017.  

Arbetsutskottets beslutade den 15 augusti 2017, § 290, att ge verksamhets-
utvecklaren i uppdrag att fortsätta beredningen av ärendet och ta upp ärendet  
till ny behandling vid arbetsutskottets sammanträde den 29 augusti 2017. 
 
Beslutsunderlag 
• Remisshandlingarna – se http://www.vgregion.se/regional-

utveckling/verksamhetsomraden/transportinfrastruktur/   
• Arbetsutskottets beslut 2017-08-15, § 290. 
• Kommunstyrelseförvaltningens förslag till remissvar. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att överlämna Melleruds 
kommuns remissvar angående förslag till Regional plan för transportinfrastrukturen 
i Västra Götaland 2018-2029 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

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

Fyrbodals kommunalförbund 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 312 Dnr KS 2015/355.003 
 
Styr- och ledningssystem för Melleruds kommun 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa Styr- och ledningssystem för Melleruds kommun enligt föreliggande 
förslag att gälla från och med 2018-01-01. 

2. ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en utvärdering av styrdokumentet 
efter åtta månader. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Styr- och ledningsprinciperna reglerar ansvarsfördelningen i Melleruds kommun. 

Allt arbete ska präglas av en helhetssyn, där kommunens bästa och koncernnyttan 
beaktas vid alla beslut som fattas. 

Styrdokument ska garantera att målen för verksamheten följs. För 2-3 års sedan 
började förvaltningen se över styrdokumenten. Det framträdde då en bild av att det 
var många dokument och otillräcklig uppföljning. Det påbörjades då ett arbete för 
att se över dokumenten. 

Det visade sig svårt att strukturera styrdokumenten utan att först ha skapat en 
styrmodell. Ett behov har framträtt av två styrsystem. Det ena för målstyrning, där 
visioner genererar måldokument. Det andra kvalitetsstyrning, där verksamheterna 
ska redovisa kvalitetsmål. 

Politiska mål behöver föregå budgetprocessen. Intern kontroll är en mekanism för 
kontinuerlig rapportering till politiken av vad som har gjorts, vad som inte gjorts 
och vad konsekvenserna blir. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Styr- och ledningssystem för  
Melleruds kommun. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa Styr- och ledningssystem för Melleruds kommun enligt föreliggande 
förslag att gälla från och med 2018-01-01. 

2. ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en utvärdering av styrdokumentet 
efter åtta månader. 

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
   

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 313    
 
Personalfrågor  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

T.f. HR-chefen informerar om aktuella personalfrågor: 

• Presentation 
T.f. HR-chefen presenterar sig och sin bakgrund inom HR-verksamhet inom  
olika kommuner och Västra Götalandsregionen. 

• Personalärende 
T.f. HR-chefen redogör för pågående förhandlingar kring anställds krav på 
skadestånd/avgångsvederlag på grund av kränkning 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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§ 314 Dnr KS 2017/269.861   
 
Arenaveckan i Mellerud 16-24 september 2017, information 
om program m.m. 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Melleruds kommun anordnar i samarbete med Västarvet och föreningar och 
organisationer i kommunen en så kallad Arenavecka den 16-24 september 2017. 

Arbetsutskottet beslutade den 23 maj 2017, 205, att bevilja maximalt 50 tkr  
för annonsering och artistarvoden till Arenaveckan. 

Under veckan ligger fokuseringen på natur- och kulturarvet i kommunen och  
temat är "Dåtid - Nutid - Framtid". 

En mängd olika aktiviteter kommer att erbjudas under de nio dagarna och är 
spridda över hela kommunen.  

Kultur- och fritidsutvecklaren presenterar programmet som finns i tryckt form  
och på kommunens hemsida. 

 
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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§ 315 Dnr KS 2016/589.861   
 
Kanalyran 2017, rapport 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och fritidsutvecklaren lämnar en rapport av årets Kanalyran 
som genomfördes 30 juni - 2 juli 2017 i Mellerud och Håverud: 
 
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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§ 316 Dnr KS 2017/472.861   
 
Kanalyran 2018, uppdrag 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge kultur- och fritidsutvecklaren och näringslivsansvarig i uppdrag att arbeta 
vidare med planeringen av Kanalyran 2018 för att lösa de frågeställningar som 
tas upp i föreliggande tjänsteskrivelse. 

2. en delredovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den  
26 september 2017. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Den första Kanalyran anordnades 1968 som en del av Dalslands Kanals 100 års-
jubileum. Det innebär att Kanalyran år 2018 firar 50 års-jubileum och detta bör 
givetvis uppmärksammas genom en extra satsning. Detta kräver dock en större 
organisation och en betydligt större budget än för de senaste årens Kanalyror. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge kultur- och fritidsutvecklaren och näringslivsansvarig i uppdrag att arbeta 
vidare med planeringen av Kanalyran 2018 för att lösa de frågeställningar som 
tas upp i föreliggande tjänsteskrivelse. 

2. en delredovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den  
26 september 2017. 

 
Beslutsgång 

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

Kultur- och fritidsutvecklaren 
Näringslivsansvarig 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 317 Dnr KS 2017/466.106   
 
Ansökan om EU-bidrag för utveckling av det rörliga  
friluftslivet på och i anslutning till Vita Sannar och  
närområdet till Sunnanå 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge t.f. kommunchefen i uppdrag att ta fram vilka tillstånd som krävs för att 
genomföra en utveckling av det rörliga friluftslivet på och i anslutning till  
Vita Sannar och närområdet till Sunnanå. 

2. ge t.f. kommunchefen i uppdrag att ta fram en kostnadskalkyl för projektet. 

3. redovisning av uppdragen ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den  
19 december 2017. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Gösta Westman, Mellerud, har i en skrivelse den 14 augusti 2017, ansökt  
om EU-bidrag för att få till stånd en utveckling av det rörliga friluftslivet på  
och i anslutning till Vita Sannar och närområdet till Sunnanå. 
 
Beslutsunderlag 

• Gösta Westmans ansökan om EU-bidrag. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge t.f. kommunchefen i uppdrag att ta fram vilka tillstånd som krävs för att 
genomföra en utveckling av det rörliga friluftslivet på och i anslutning till  
Vita Sannar och närområdet till Sunnanå. 

2. ge t.f. kommunchefen i uppdrag att ta fram en kostnadskalkyl för projektet. 

3. redovisning av uppdragen ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den  
19 december 2017. 

 
Beslutsgång 

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

T.f. kommunchefen 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 318  
   
Aktuella frågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Islamiskt center i Mellerud 
T.f. kommunchefen rapporterar från träff med representanter från Islamiska 
föreningen om planer på att bygga ett islamiskt center i Mellerud. 

• Lokal för föreläsningar 
Ordförande informerar om att Islamiska föreningen har gjort en förfrågan om  
att hålla fyra föreläsningar/event i lämplig kommunal lokal. 

• Markförsäljning i Dals Rostock 
Samhällsbyggnadschefen redovisar förhandlingar med intressent som önskar 
köpa mark för industriändamål. 

• Markupplåtelse i Mellerud 
Samhällsbyggnadschefen redogör för kontakter med ett företag som vill  
att kommunen upplåter mark så att de kan sätta upp en snabbladdare  
för elbilar i centrala Mellerud. 

• Rekrytering av kommunchef 
T.f. kommunchefen informerar om planeringen av intervjudagen den  
5 september 2017. 

• Etablering av biogasstation i Mellerud 
Näringslivsansvarig och bygglovsinspektören redogör för förhandlingar kring 
markfrågan vid etablering av biogasstation i Mellerud. 

• Solarier 
T.f. kommunchefen redogör för kommunens solarieverksamhet i Rådahallens 
regi och för förslag på höjd åldersgräns från 15 år och till 18 år. 

• Gemensamt polisområde i Dalsland 
Ordförande informerar om kommunstyrelseordförandes gemensamma skrivelse 
till regionpolischefen i Polisområde Region Väst om samhällssituationen i 
Bengtsfors, Dals Eds, Melleruds och Åmåls kommuner. 

 
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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§ 319 Dnr KS 2017/475.106   
 
Ansökan om medfinansiering av förstudiemedel om att 
undersöka möjligheter att starta upp ett Grönt kluster i 
Dalsland 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att Melleruds kommun avvaktar med att ta beslut i  
ärendet till dess Fyrbodals kommunalförbund fattat beslut i september 2017. 
 
Jäv 

På grund av jäv deltar inte Daniel Jensen (KD) i handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Brålanda Företagarförening och Dalbo Hushållningsgille har översänt en ansökan, 
daterad den 19 augusti 2017, om 50 tkr till medfinansiering av förstudiemedel om  
att undersöka möjligheter att starta upp ett Grönt kluster i Dalsland, förslagsvis  
på Nuntorp i Brålanda.  

Förstudiemedel har även sökts hos Kommunalförbundet Fyrbodal där beslut 
kommer att fattas i slutet av augusti. Projektet totala budget ligger på 490 tkr.  

Idén är att Gröna Klustret Dalsland ska vara en företagspark, en mötesplats 
och en utvecklingsarena för alla som arbetar inom jordbruk, skogsbruk, energi,  
mat och närliggande branscher. 
 
Beslutsunderlag 

• Ansökan från Brålanda Företagarförening och Dalbo Hushållningsgille. 
• Presentation av Gröna Klustret Dalsland 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att Melleruds kommun avvaktar 
med att ta beslut i ärendet till dess Fyrbodals kommunalförbund fattat beslut i 
september 2017. 
 
Beslutsgång 

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

Brålanda Företagarförening  
Dalbo Hushållningsgille 

   
 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 320    
 
Företagsbesök  
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens arbetsutskott besöker Sunnanå Båtuthyrning Unika Nöjen  
för att informera sig om företagets verksamhet och framtidsplaner. 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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