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§ 186 Dnr KS 2016/240.041   
 
Skattesats för Melleruds kommun 2017 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer oförändrad skattesats för år 2017 med  
22:60 kronor per skattekrona enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt 8 kap. § 8 i kommunallagen ska skattesatsen fastställas av 
kommunfullmäktige före november månads utgång. De år då val av fullmäktige  
har förrättats i hela landet ska budgeten fastställas av det nyvalda fullmäktige. 

Det framtagna förslaget till budget 2017 innehåller förslag till oförändrad  
kommunal skattesats med 22:60 kronor per skattekrona. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till budget för 2017. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige fastställer oförändrad skattesats  
för år 2017 med 22:60 kronor per skattekrona enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 187 Dnr KS 2016/84.041   
 
Budget 2017, plan 2018-2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa budget 2017 med föreslagna finansiella mål och inriktningsmål. 

2. på grund av hög investeringsnivå för budgetåren 2017 och 2018 medges 
undantag för det finansiella målet att investeringar ska finansieras med egna 
medel.    

3. fastställa verksamhetsplan för 2018-2019. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt 8 kap. § 8 i kommunallagen ska budgeten fastställas av kommunfullmäktige 
före november månads utgång.  
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till budget för 2017 och plan 2018-2019. 
• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2016-04-20, § 41. 
• Byggnadsnämndens beslut 2016-04-20, § 51. 
• Socialnämndens beslut 2016-04-26, § 35. 
• Vänsterpartiet i Melleruds budgetförslag. 
• Miljöpartiet de gröna i Melleruds budgetförslag. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa budget för 2016 med föreslagna finansiella mål och inriktningsmål. 

2. fastställa verksamhetsplan för 2018-2019. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 188 Dnr KS 2016/241.041   
 
Investeringsbudget 2017, plan 2018-2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa investeringsbudget för 2017.  

2. fastställa investeringsplan för 2018-2019. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt 8 kap. § 8 i kommunallagen ska investeringsbudgeten fastställas av 
kommunfullmäktige före november månads utgång.  
 
Beslutsunderlag 

• Investeringsbudget 2017 samt plan 2018-2019. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa investeringsbudget för 2017.  

2. fastställa investeringsplan för 2018-2019. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-24 6
  
 
 
 
 
 

§ 189 Dnr KS 2016/242.045   
 
Borgensram och låneram 2017 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avvakta beslut om borgens- och låneram för  
2017 till kommunfullmäktiges novembersammanträde. 
 
Sammanfattning av ärendet 

I enlighet med kommunens finanspolicy ska kommunfullmäktige, i samband med 
fastställande av kommunens årsbudget, ange en borgensram för de kommunala 
bolagen samt en låneram för kommunen. 

Det är många investeringsprojekt på gång som är lite oklara i tid, nya bostäder, 
vattenintag, nytt äldreboende. Det kan därför vara lämpligt att avvakta beslut om 
borgens- och låneram för 2017 till kommunfullmäktiges novembersammanträde. 
 
Beslutsunderlag 

• Ekonomichefens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att avvakta beslut om 
borgens- och låneram för 2017 till kommunfullmäktiges novembersammanträde. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 190 Dnr KS 2016/223.042   
 
Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund - årsredovisning för 
verksamhetsåret 2015 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen 
samt de enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2015 års 
verksamhet. 
 
Jäv 

På grund av jäv deltar inte Gunnar Karlsson (C) i handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF), bokslut och årsredovisning för 
verksamhetsåret 2015 har godkänts av direktionen och granskats av revisionen  
som föreslår medlemskommunerna att direktionen beviljas ansvarsfrihet för 2015.  
 
Beslutsunderlag 

• NÄRF:s årsredovisning 2015 med begäran om ansvarsfrihet och revisions- 
berättelse. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun 
beviljar förbundsdirektionen samt de enskilda förtroendevalda i detta organ 
ansvarsfrihet för 2015 års verksamhet. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 191 Dnr KS 2016/122.737   
 
Riktlinjer för tjänsten Fixar-Malte i Melleruds kommun 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. fastställa riktlinjer för tjänsten Fixar-Malte i Melleruds kommun enligt 
föreliggande förslag. 

2. tjänsten Fixar-Maltes verksamhet startar från och med den 1 augusti 2016. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige biföll den 17 december 2015, § 135, en motion kostnadsfri 
fixartjänst i Melleruds kommun som ett pilotprojekt under perioden 2015-01-01--
06-30. Målgruppen är personer som fyllt 67 år och äldre. En utvärdering av 
projektet skulle ske efter försöksperiodens utgång.  

Syftet är att förebygga fallolyckor i det egna hemmet. Uppdragen är begränsade 
och är av enklare karaktär. Fixartjänsten är en avgiftsfri service men var och en får 
själv stå för eventuella materialkostnader. Tjänsten ska kunna utföras av en person 
och inte kräva yrkeskunnig hantverkare. I samband med besök i hemmet ger även 
Fixar-Malte vid behov råd om fall- och brandsäkerhetsförbättringar. 

Arbetsutskottet gav den 8 mars 2016, § 76, gatu- och parkchefen i uppdrag att  
ta fram en ny modell för Fixar-Malte.  
 
Beslutsunderlag 

• Utvärdering av pilotprojekt. 
• Socialstyrelsens information om Nationell kampanj för att förhindra fallolyckor. 
• Riktlinjer för tjänsten Fixar-Malte i Melleruds kommun. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att fastställa riktlinjer för 
tjänsten Fixar-Malte i Melleruds kommun enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 192    
 
Redovisning av öppna ärenden 2016-05-16 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Inom kommunstyrelsens verksamhetsområde sker en fortlöpande uppföljning av 
öppna ärenden genom att förteckningar över oavslutade ärenden regelbundet 
lämnas ut till samtliga handläggare för genomgång och åtgärd. Varje handläggare 
kan även själv kontrollera sina ärenden direkt i det digitala ärendehanterings-
systemet W3D3. 

Kommunchefen/chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen ska två gånger  
per år – juni och november – redovisa alla öppna ärenden till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 

• Öppna ärenden kommunstyrelsekontoret 2016-05-16.  
• Öppna ärenden samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-05-16. 
 
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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§ 193    
 
Återrapportering av verkställda ärenden 2015-10-29-- 
2016-05-16 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunchefen och samhällsbyggnadschefen ska lämna en återrapportering av 
verkställda beslut två gånger per år – vid kommunstyrelsens sammanträden i  
juni och november. 
 
Beslutsunderlag 

• Verkställda beslut kommunstyrelsekontoret 2015-10-29--2016-xx-xx.  
• Verkställda beslut samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-10-29--2016-xx-xx. 
 
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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§ 194 Dnr KS 2016/253.253 
 
Försäljning av kommunal mark – del av fastigheten  
Sapphult 1:3-2 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. sälja 2,7 ha mark, del av fastigheten Sapphult 1:3-2, för 350 tkr. 

2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att slutföra försäljningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

En intressent har hört av sig till kommunen om att köpa kommunal mark –  
del av fastigheten Sapphult 1:3-2. 

En värdering av marken, i huvudsak skogsmark, har genomförts av Areal 
Vänersborg. 
 
Beslutsunderlag 

• Värderingsutlåtande från Areal Vänersborg. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

1. sälja 2,7 ha mark, del av fastigheten Sapphult 1:3-2, för 350 tkr. 

2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att slutföra försäljningen. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 195 Dnr KS 2016/254.252 
 
Köp av mark – del av fastigheten Vedbyholm 1:3 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. köpa 16 000 m2 mark – del av fastigheten Vedbyholm 1:3 – av fastighets-
ägaren för 500 tkr. 

2. ge kommunchefen i uppdrag att slutföra köpet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Arrendeavtalet för mark vid Hunnebyns återvinningscentral tecknades 1982 
för 25 år och har därefter förlängts med fem år i sänder. Nuvarande period  
går snart ut och samhällsbyggnadschefen har förhandlat med markägaren om 
förlängning av arrendet alternativt kommunens eventuella köp av marken. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

1. sälja 2,7 ha mark, del av fastigheten Sapphult 1:3-2, för 350 tkr. 

2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att slutföra försäljningen. 
 
Beslutsgång 

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

Kommunchefen 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 196 Dnr KS 2016/203.336   
 
Synpunkter på förslag på uppdaterade bevarandeplaner för 
Natura 2000-områden i Melleruds kommun  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande synpunkter på förslag på 
uppdaterade bevarandeplaner för Natura 2000-områden i Melleruds kommun: 

1. Inom Melleruds kommun finns ingen kännedom om ytterligare naturtyper.  

2. Det finns inget att erinra mot förslaget till bevarandeplan för Mjölkudden. 
 
Sammanfattning av ärendet 

År 2014 fick Länsstyrelserna ett regeringsuppdrag som bland annat innebär att 
uppdatera bevarandeplanerna för landets Natura 2000-områden. I uppdraget ingår 
även att se till så att områdena har tillräckliga skydd och skötsel. Uppdraget ska 
vara klart i december 2016. 

Förslag på nya planer kommer att läggas ut efter hand på hemsidan från april fram 
till den 15:e november. Nya planer läggs ut en gång per månad. I december 2016 
kommer Länsstyrelsen att fastställa samtliga under året uppdaterade 
bevarandeplaner, vilka sedan kommer att finnas tillgängliga på hemsidan.  

Länsstyrelsen visar för närvarande på sin hemsida förslag till en enda ny 
bevarandeplan i Melleruds kommun, Mjölkudden. Mjölkudden ingår i det nya 
statliga naturreservatet Forsbo. Mjölkudden är en av 11 befintliga Natura 2000-
områden i Melleruds kommun, där bevarandeplaner senast fastställdes 2005-08-15. 
För fem av dessa områden finns kommentar om ytterligare naturtyper som inte 
noterats tidigare. Länsstyrelsen önskar synpunkter senast 15 november. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslagen på uppdaterade bevarandeplaner som berör Melleruds kommun  
finns på Länsstyrelsen i Västra Götalands hemsida - 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland och på ”Uppdaterade bevarandeplaner”.  

• Förslag på synpunkter. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande synpunkter 
på förslag på uppdaterade bevarandeplaner för Natura 2000-områden i Melleruds 
kommun: 

1. Inom Melleruds kommun finns ingen kännedom om ytterligare naturtyper.  

2. Det finns inget att erinra mot förslaget till bevarandeplan för Mjölkudden. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 197 Dnr KS 2015/356.824   
 
Ansökan om bidrag till reparation av Västerråda f.d. skola 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att bevilja Dals MK 110 tkr i bidrag till byggnadsmaterial 
för reparation av Västerråda f.d. skola. Finansiering sker inom avsatta medel för 
bygdepengen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Västerråda f d skola ägs av Melleruds kommun, men disponeras sedan många år av 
Dals Motorklubb. Under åren har kommunen bl.a. bedrivit ungdomsgård i 
fastigheten. På senare tid har motorklubben Big Lake Cruisers och dansklubben  
We on line kommit med som brukare. Nu står även motorklubben Veteran Classic 
Dalsland på tur att ansluta sig.  

Med Big Lake Cruisers som initiativtagare har redan stora reparationer gjorts med 
egna arbetsinsatser och ofta med skänkt material. Dals Motorklubb har den 11 juni 
2015 lämnat in en ansökan om bidrag från kommunen till byggnadsmaterial för att 
byta ytterpanelen på fastigheten. 

Arbetsutskottet beslutade den 16 juni 2015, § 222, att Melleruds kommun bevilja 
Dals MK 100 tkr i bidrag till byggnadsmaterial för reparation av Västerråda f.d. 
skola. Finansiering har skett inom avsatta medel för bygdepengen. 

Dals MK har kontaktat kommunen för att ansöka om ytterligare 110 tkr för att 
kunna slutföra renoveringen av klubblokalen i Västerråda f.d. skola. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att bevilja Dals MK 110 tkr i 
bidrag till byggnadsmaterial för reparation av Västerråda f.d. skola. Finansiering 
sker inom avsatta medel för bygdepengen. 
 
Beslutsgång 

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

Dals MK 
Kommunchefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 198 Dnr KS 2014/289.007   
 
Svar på motion om avgiftsfri avlämning av grovsopor fem 
gånger per år Hunnebyn 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige avslår motion om möjlighet till avgiftsbefrielse för grovsopor i 
Melleruds kommun. 

Kommunfullmäktige ger 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. 
 
Reservationer och särskilda uttalanden 

Sofia Larsson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Tony Johansson (MP) och Sara Isgren (MP) har den 17 juni 2014 lämnat in en 
motion där de föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 

• avlämning av grovsopor på Hunnebyns anläggning ska vara kostnadsfri för 
hushållen i Melleruds kommun upp till fem gånger per år. 

• kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för hur denna 
reform ska utformas och tidplan för genomförandet, samt att i framtida 
budgetunderlag ta hänsyn till och arbeta in de ekonomiska effekterna av 
beslutet. 

Utredningen föreslår att motionen bör avslås. Anledningen är att införa, 
administrera och underhålla antingen ett system med värdecheckar eller passerkort 
och bommar inte anses motivera kostnaden. Dessutom innebär systemen, framför 
allt det sistnämnda, att kostnaderna för renhållningskollektivet kommer att öka 
dock främst för dem som inte nyttjar möjligheten att lämna grovavfall vid 
Hunnebyns anläggning. 

Utredningen föreslår att informationen om vad som är gratis respektive kostar att 
lämna vid Hunnebyns anläggning görs tydligare för besökarna. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion om möjlighet till avgiftsbefrielse för grovsopor i Melleruds kommun. 
• Utlåtande angående avgiftsfri inlämning av hushållens grovavfall till Hunnebyns 

avfallsanläggning från Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
• Utredarens förslag till svar. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige avslår motion om möjlighet till 
avgiftsbefrielse för grovsopor i Melleruds kommun. 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige ger 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. 
 
Sofia Larsson (MP): Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller 
Tommy W Johanssons förslag. 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 199 Dnr KS 2015/529.001   
 
Svar på motion om att elever i gymnasiet som fullföljer sin 
gymnasieutbildning och har godkända betyg i alla ämnen får 
sin dator/platta 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige avslår motion om att elever i gymnasiet som fullföljer sin 
gymnasieutbildning och har godkända betyg i alla ämnen får sin dator/platta. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Ulf Rexefjord (SD) har den 15 oktober 2015 lämnat in en motion där han föreslår 
att elever i gymnasiet som fullföljer sin gymnasieutbildning och har godkända betyg 
i alla ämnen får behålla sin dator/platta som de förfogat över under studietiden. 
Dels som en morot och dels som en belöning. 

Utredningen föreslår att motionen bör avslås. Motivet är att de iPads som lånats ut 
till elever i årskurs 6 i grundskolan till årskurs 3 på gymnasiet därefter används 
inom Melleruds kommuns verksamhet. Det finns ett stort behov av att använda 
utrustningen inom den kommunala undervisningen. Genom kommunens nuvarande 
system kommer iPadsen de lägre skolåldrarna och förskolan till del samt utgör det 
beräknade överskottet ett verktyg i SFI-undervisningen. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion om elever i gymnasiet får sin dator/platta. 
• Kultur- och utbildningsförvaltningens underlag till svar.  
• Utredarens förslag till svar. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige avslår motion om att elever i 
gymnasiet som fullföljer sin gymnasieutbildning och har godkända betyg i alla 
ämnen får sin dator/platta. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 200 Dnr KS 2016/74.843   
 
Svar på medborgarförslag om röjning runt utsiktsplats  
i Dals Rostock 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om röjning runt utsiktsplats i Dals 
Rostock. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Rune Fredriksson, Dals Rostock, föreslår i ett medborgarförslag den 8 februari 
2016, att kommunen röjer buskar, sly och träd i området mellan Bringsrovägen  
och Bergsliden så att alla kan njuta av vyn från utsiktsplatsen. 

Utifrån kommunens perspektiv betraktas inte längre detta område som en 
utsiktsplats. Vilket innebär att området inte heller förvaltas som en utsiktsplats. 
Kriterierna för att ta ned träd bedöms inte heller vara uppfyllda varför förslaget 
föreslås avslås. 
 
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag.  
• Utredarens förslag till svar. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om röjning 
runt utsiktsplats i Dals Rostock. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 201 Dnr KS 2016/72.317   
 
Svar på medborgarförslag om belysning på gångbanan  
mellan Torpgatan och Havregatan i Mellerud 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget om belysning på gångbanan mellan 
Torpgatan och Havregatan i Mellerud som besvarat. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Ann-Marie Ericsson, Mellerud, föreslår i ett medborgarförslag den 8 februari 2016, 
att kommunen sätter på belysning, förslagsvis solcellsstolpar, på gångbanan mellan 
Torpgatan och Havregatan i Mellerud då det är många som använder gångbanan för 
att ta sig till busshållplatsen vid Ängenäsgatan samt till och från arbete, skola och 
dagis. 

Melleruds kommun har redan fysiskt, installerat och driftsatt belysning vid nämnda 
område. 

Mot bakgrund av att belysning har installerats och är i drift vid nämnda gatuavsnitt, 
bör medborgarförslaget anses som besvarat. 
 
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag belysning på gångbanan mellan Torpgatan och Havregatan.  
• Utredarens förslag till svar. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget om 
belysning på gångbanan mellan Torpgatan och Havregatan i Mellerud som besvarat. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 202 Dnr KS 2016/73.317   
 
Svar på medborgarförslag om två lyktstolpar/ljuspunkter  
på Bergsliden i Dals Rostock 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om två lyktstolpar/ljuspunkter på 
Bergsliden i Dals Rostock. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Rune Fredriksson, Dals Rostock, föreslår i ett medborgarförslag den 8 februari 
2016, att kommunen sätter upp två lyktstolpar/ljuspunkter på Bergsliden mellan 
nummer 9 och 20 då det är en mycket använd promenadväg för fotgängare. 

Melleruds kommun bedömer att nämnda gatuavsnitt inte används tillräckligt 
frekvent av kommunens medborgare och att ljussätta sträckan därmed inte 
bedöms som prioriterat. 
 
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag.  
• Utredarens förslag till svar. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om två 
lyktstolpar/ljuspunkter på Bergsliden i Dals Rostock. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 203 Dnr KS 2016/115.311   
 
Svar på medborgarförslag om en rondell (cirkulationsplats) 
vid korsningen Viaduktgatan-Odengatan 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget om en rondell (cirkulationsplats) vid 
korsningen Viaduktgatan-Odengatan som besvarat. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Göran Bohlin, Mellerud, föreslår i ett medborgarförslag den 3 mars 2016, att 
kommunen anlägger en rondell (cirkulationsplats) vid korsningen Viaduktgatan-
Odengatan i Mellerud. Först och främst är det mycket trafik där och det skulle göra 
att trafiken skulle flyta smidigare. Det skulle även få ner hastigheten på 
Viaduktgatan som blivit en fartsträcka för vissa bilister. 

Melleruds kommun känner till problematiken vid nämnda vägavsnitt och har för 
avsikt att ta upp ärendet med Trafikverket under 2016. 
 
Beslutsunderlag  

• Medborgarförslag.  
• Utredarens förslag till svar. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget om en 
rondell (cirkulationsplats) vid korsningen Viaduktgatan-Odengatan som besvarat. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 204 Dnr KS 2016/186.143   
 
Projekt 40 Nya Jobb – för bevarande av Dalslands 
migrationshistoria 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att Melleruds kommun tackar nej till erbjudandet att  
ingå i projektet 40 Nya Jobb. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Regionutvecklingsnämnden i Västra Götaland anslog vid sitt möte den 28 januari 
2016 drygt 1,2 miljoner kronor till Svenska Migrationscentret Region Väst för att 
bygga upp en ny verksamhet i Bengtsfors och Åmål för att digitalisera material  
om migrationshistoria. Projektet kan ge 40 nya jobb bara i Dalsland. Åmåls 
kommun har därefter beslutat att inte delta i projektet och Melleruds kommun  
har nu fått förfrågan om att ingå. Melleruds kommuns insats i projektet skulle bli  
2 Mnkr under projektperioden. 

Kommunchefen redogör för kontakter med Bengtsfors kommun m.fl. 
 
Beslutsunderlag 

• Regionutvecklingsnämndens i Västra Götaland beslut 2016-01-28. 
• Förfrågan från Svenska Migrationscentret Region Väst. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet beslutar att Melleruds kommun tackar nej till 
erbjudandet att ingå i projektet 40 Nya Jobb. 
 
Beslutsgång 

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

Svenska Migrationscentret Region Väst   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 205 Dnr KS 2016/164.875   
 
Dalslands konstmuseums ekonomi – utredningsuppdrag 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag  
på en långsiktig lösning på Dalslands konstmuseums ekonomiska situation. 
Redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 30 augusti 2016. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Dalslands konstmuseum drivs och ägs av stiftelsen Dalslands museum & konsthall. 
Ledamöter i styrelsen utses av Melleruds kommun och Dalslandskommunernas 
kommunalförbund.  

Museet har en museichef/intendent och resten timtjänster vad gäller park, kassa, 
guidning, städ, ekonomihantering. Utöver detta anställer museet utställnings-
tekniker (fyra veckor/år) samt skribent och grafisk form (programbladet 
”Konstaktuellt Dalsland”).  

Stiftelsen äger och förvaltar själva fastigheten. I en av byggnaderna finns ett 
museicafé som sedan två år drivs i museets egen regi. Museet har en vänförening 
med cirka 500 medlemmar. 

Kommunchefen redogör för Dalslands konstmuseums ekonomi m.m. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (V): Arbetsutskottet beslutar att ge kommunchefen i uppdrag 
att ta fram förslag på en långsiktig lösning på Dalslands konstmuseums ekonomiska 
situation. 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 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 206    
 
Personalfrågor  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

T.f. personalchefen informerar om aktuella personalfrågor: 

• Individ- och familjeomsorgen 
Aktuella förhandlingar med SSR om arbetsmiljön, återtagande av  
uppsägning m.m. Åtgärder för att förbättra arbetssituationen för personalen. 

• Kommunals löneavtal 
Lokala förhandlingar startar 16 maj 2016. Retroaktivt från 1 maj. Utbetalning i 
september. 

• Systemansvarig HR+ 
Rekrytering har genomförts och ny person har anställts. Kommer att placeras i 
Färgelanda kommun. Fram till dess kommer konsulter att gå in. 

• Flextidsavtal för administrativ personal 
Nytt avtal har kommunicerats med facken och kommer snart att börja gälla. 

• Samverkansavtal 
Förhandlingar pågår med facken. 

• Rekryteringar 
Elva platsannonser är ute i dagsläget. Svårt att hitta rätt kompetens inom  
vissa yrken. 

 
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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§ 207 Dnr KS 2016/138.100   
 
Svar på Betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun avstår från att yttra sig över den 
statliga utredningen Låt fler forma framtiden.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Den statliga demokratiutredningen har kommit med sitt betänkande, Låt fler forma 
framtiden (SOU 2016:5). Utredningens slutsatser är att demokratin står stark. 

Däremot är det politiska inflytandet inte jämnt fördelat. Utredaren föreslår åtgärder 
samt nya utredningar för att komma till bukt med det ojämnt fördelade politiska 
inflytandet. 

Utredningen har skickats på remiss till alla landets kommuner och landsting, ett 
flertal intresse- och frivilligorganisationer samt till samtliga riksdagspartier på 
riksplanet. 

Remissvar ska ha inkommit till Kulturdepartementet senast den 2l juni 2016. 

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att förslagen i utredningen i hög grad är  
av politisk karaktär och bör därför även behandlas politiskt.   
 
Beslutsunderlag 

• Betänkandet finns att ladda ner på: 
www.regeringen.se/rattsdokumenlstatens-offentliga-utredningar/2016  

• Verksamhetsutvecklarens förslag till remissvar. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun avstår 
från att yttra sig över den statliga utredningen Låt fler forma framtiden.  
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 208    
 
Aktuella asyl-, flykting- och integrationsfrågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunchefen informerar om aktuella asyl-, flykting- och integrationsfrågor:  

• Modul till förskolan 
Frågeställningar/svar kring kommunens leasing av modul till förskolan. 
Besiktning på gång i dagarna innan inflyttning kan ske.  

• Ensamkommande barn 
Inga nya ensamkommande barn har kommit till kommunen. 

• Invandring 
Fler som fått PUT har kommit till kommunen. 

• Bygglovsansökningar för asylboenden 
Byggnadsnämnden behandlar bygglovet för asylboende i Anolfsbyn vid 
sammanträdet den 25 maj. 

• Skolan 
Fortsatt högt tryck på skolan på grund av många nyanlända m.m. 

• Kvotflyktingar 
Fyra kvotflyktingar kommer att placeras i kommunen 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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§ 209    
 
Aktuella frågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamöter och kommunchefen diskuterar 
aktuella frågor:  

• Krav på dröjsmålsränta för förskingrade medel i samband  
med ekonomiskt brott mot kommunen 
Ekonomichefen redogör för kontakter med motpart i ärendet och  
fortsatt hantering av ärendet. 

• Bostadsplaner 
Kommunchefen redogör för diskussioner med byggnadsföretag m.fl. om  
framtida byggande av bostäder och ombyggnation av befintliga fastigheter  
till bostäder. 

• Studiemotiverande folkhögskoleutbildning 
Dalslands Folkhögskola erbjuder Dalslandskommunerna att starta en studie-
motiverande folkhögskoleutbildning för personer mellan 16 och 25 år som är 
arbetssökande och inte har högskoleutbildning.  

• Integrationsbidrag till föreningar/organisationer 
Diskussion om bedömning av inkomna ansökningar. 

• Projektet Ett Mellerud för alla 
Kommunchefen informerar på pågående arbete i projektet. 

 
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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§ 210 Dnr KS 2016/249.861  
 
Ansökan om bidrag till Summerbrejk 2016 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. bevilja maximalt 50 tkr till arrangemanget Summerbrejk 2016. 

2. ställa sig tveksam till en av artisterna i arrangemanget. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Summerbrejk är Melleruds kommuns största drogfria ungdomsarrangemang. 
Eventet startades 2012 av Ungdomshuset Stinsens personal, nöjesgruppen och 
kommunala ungdomsrådet tillsammans med fältsekreterarna.  

Meningen med festen var att bryta många års tradition av alkohol och festande på 
Vita Sannar på skolavslutningskvällen. Traditionen har hållits vid liv och 
Summerbrejk har så här fem år senare blivit en ny tradition.  

I år är det femårsjubileum och det vill arrangörsgruppen göra något extra stort  
av och ansöker därför om 50 tkr i bidrag från kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 

• Ansökan om bidrag med kostnadskalkyl. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

1. bevilja maximalt 50 tkr till arrangemanget Summerbrejk 2016. 

2. ställa sig tveksam till en av artisterna i arrangemanget. 
 
Beslutsgång 

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

Folkhälsostrategen 
Kommunala ungdomsrådet  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 211    
 
Rapporter 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

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

• Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) 
Rapport från utvecklingsdagen.  

 
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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