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§ 351 Dnr KS 2017/473.042 
 
Delårsbokslut 2017-07-31 för Melleruds Bostäder AB 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslut 2017 för Melleruds Bostäder AB  
och överlämnar det till revisorerna. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Delårsbokslutet för Melleruds Bostäder AB för 2017-07-31 visar på ett positivt 
resultat på 4,320 Mnkr.  
 
Beslutsunderlag 

• Delårsbokslut 2017-07-31. 
• Melleruds Bostäder AB:s beslut 2017-08-30, § 62. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslut 2017 för 
Melleruds Bostäder AB och överlämnar det till revisorerna. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 352 Dnr KS 2017/474.042 
 
Prognos 2/2017 för Melleruds Bostäder AB 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Andra prognosen för 2017 visar överskott och kommer att ge ett positivt  
resultat på 3,649 Mnkr. 
 
Beslutsunderlag 

• Prognos 2/2017.  
• Melleruds Bostäder AB:s beslut 2017-08-30, § 63. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 353    
 
Arbetsmarknadspolitiska frågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Socialchefen och arbetsmarknadschefen redovisar aktuella arbetsmarknadspolitiska 
frågor: 

• Arbetslösheten i Mellerud 
488 öppet arbetslösa. Stora gruppen är 25-65 år. 50% är utrikesfödda (de med 
uppehållstillstånd). Orsaken är att kommunen tagit emot många nyanlända.  

• Utveckling försörjningsstöd 
Den uppåtgående kurvan när det gäller utbetalning av försörjningsstöd är 
bruten. IFO jobbar med att få personer att komma i arbete. 

• Flöden arbetsmarknadsenheten 
Cirka 750 personer har kontakt med arbetsmarknadsenheten januari – augusti 
2017. 250 inskrivna i olika insatser. Något fler än 2016. Cirka 200 avslutade på 
grund av utflyttning från kommunen. 15 personer till jobb, 9 har börjat studera, 
11 har överfört till annan myndighet t.ex. från Arbetsförmedlingen till 
Försäkringskassan. Cirka 50 har avslutat men Arbetsförmedlingen har inte 
rapporterat vad de gör idag. Cirka 65 har flyttat från kommunen. 

• Befolkningsutveckling 
Socialchefen redovisar befolkningsprognosen för 2017-2026 för Melleruds 
kommun.  

• Personalsituation inom arbetsmarknadsenheten 
En handläggare kommer att anställas inom enheten. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 354 Dnr KS 2017/525.056 
 
Projekt Ventilationsbyte Börsens Grill, projektbeskrivning  
och igångsättningsbeslut 
 
Arbetsutskottets beslut 

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

Ventilationssystemet i restaurangen Börsens Grill är inte godkänt av Brand-
myndigheten då det inte går att rengöra från fett. Det är även undermåligt och 
kunder, anställda i restaurangen och i kommunhuset klagar på lukt. Hyresgästen 
har önskemål om kylfunktion och den kostnaden finansieras genom omförhandling 
av hyran. Dragning av kanaler kan innebära att kommunen måste ta utrymme i ett 
av kontoren på våning 1. Placering av aggregat planeras att bli på taket utanför 
kontoren på vån 1. 

Syftet/målet med projektet är att Få ett funktionellt och godkänt ventilationssystem 
i lokalen samt att även få en bättre arbetsmiljö i restaurangen och få mindre matos 
i kommunhuset. 

Projektet finansieras genom en hyreshöjning för restaurangen och resterande inom 
befintlig driftsbudget för Fastighet. 

Projektet beräknas pågå under perioden 1 november – 31 december 2017. 
 
Beslutsunderlag 

• Projektbeskrivning/kalkyl 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

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

Samhällsbyggnadschefen 
Fastighetschefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 355 Dnr KS 2017/527.056 
 
Projekt Från modul till permanent boende Gården, 
projektbeskrivning och igångsättningsbeslut 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta 
projektet Från modul till permanent boende Gården och lämna en slutredovisning 
när projektet är slutfört. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Utifrån ett akut behov av boendeplats från socialförvaltningen hyrde kommunen en 
modul under flera år. Kommunen köpte sedan modulen och detta finansierades 
genom hyra från hyresgäst. Då modulen är liten, saknar fönster på alla sidor och 
anses vara av tillfällig karaktär finns ett behov av att bygga om den till ett 
permanent boende. Socialförvaltningen ser ett behov av ett permanent boende och 
enligt Lagen om stöd och service så ska insatserna ge kontinuitet. Flera hyresgäster 
har passerat under kort tid och de ser det som tillfälligt boende.  

Syftet/målet med projektet är att få ett permanent boende där hyresgästen trivs 
och får återhämtning. Boendet ska smälta in i omgivningen och vara ljust och öppet 
på insidan. Ett fristående hus med fönster på alla sidor och öppen planlösning på 
insidan med möjlighet till avskildhet av sovrum.  

Projektet finansieras genom att hyresgästen, LSS Gården, kommer att få en högre 
hyra. 

Projektet beräknas pågå under perioden 1 november – 31 december 2017. 
 
Beslutsunderlag 

• Projektbeskrivning/kalkyl 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i 
uppdrag att starta projektet Från modul till permanent boende Gården och lämna 
en slutredovisning när projektet är slutfört. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Fastighetschefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 356 Dnr KS 2015/376.288 
 
Projekt Renovering av Tingshuset, slutredovisning 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av projektet och avslutar 
ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige biföll den 17 juni 2015 en motion om en genomgripande 
översyn och upprustning av Tingshusets lokaler och gav kommunstyrelsen i 
uppdrag att verkställa beslutet. 

Kommunfullmäktige beslutade den 24 februari 2016, § 20, att ge kommunchefen i 
uppdrag att upphandla de olika delarna av upprustningen av Tingshusets lokaler 
samt att omdisponera investeringsbudgeten för 2016 med 2,2 mnkr. 

Under upprustningsarbetet konstaterades att de behov av åtgärder som uppstått 
för att återskapa rummen i originalskick, byta ut elskåp och elledningar, belysning, 
ventilation och larm m.m. medförde ökade kostnader och ytterligare beslut om 
omdisponering/utökning av investeringsbudgeten för 2016. 

Kommunfullmäktige beslutade därför den 23 november 2016, § 141, att  
godkänna en utökning av anslag för renovering av Tingshuset från tidigare 
beslutade 2,2 Mnkr till 4,8 Mnkr. Finansiering skedde genom en omfördelning  
inom 2016 och 2017 års investeringsbudgetar. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunfullmäktiges beslut 2016-02-24, § 20. 
• Kommunfullmäktiges beslut 2016-11-23, § 141. 
• Slutredovisning. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av 
projektet och avslutar ärendet. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Fastighetschefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 357 Dnr KS 2017/416.344 
 
Projekt VA Stationshuset Sunnanå, slutredovisning 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projektet och avslutar ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Stationshuset i Sunnanå saknade vatten och avlopp (VA). För att utöka 
användningen av huset fanns ett stort behov av att dra in VA samt ansluta det till 
det kommunala nätet. Utöver detta så krävdes även en ramp vid entrén för att göra 
lokalen tillgänglig. 

Den totala investeringskostnaden beräknades till 183,5 tkr. 

Arbetsutskottet beslutade den 30 augusti 2016, § 278, att ge samhällsbyggnads-
chefen i uppdrag att starta projekt Indragning av VA till Stationshuset i Sunnanå 
Hamn och att lämna en slutredovisning när projektet är slutfört. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2016-08-30, § 278. 
• Slutredovisning. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av 
projektet och avslutar ärendet. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Fastighetschefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 358 Dnr KS 2017/60.555 
 
Projekt Brygga L Sunnanå Hamn, slutredovisning 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projektet och avslutar ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Brygga L i Sunnanå Hamn var underdimensionerad för den storlek av båtar som är 
placerade där. Detta medförde risk att bryggan vid hårt väder kan slita sig. Planen 
var att byta ut bryggan ut mot en ny. Befintlig brygga återanvändes i ”Gamla 
hamnen”. Totalt utökades antalet båtplatser med 8-10 styck. 

Total kostnad för projektet beräknades till 520 tkr. 

Arbetsutskottet beslutade den 7 februari 2017, § 49, att bevilja 520 tkr till utbyte 
av brygga L. Omfördelning skedde i 2017 års investeringsbudget.  
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2017-02-07, § 49. 
• Slutredovisning. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av 
projektet och avslutar ärendet. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Fastighetschefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 359 Dnr KS 2017/351.011 
 
Projekt Tillgänglighet Idrottshuset, slutredovisning 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projektet och avslutar ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Idrottshuset i Mellerud var inte tillgängligt för rörelsehindrade - både ungdomar  
och äldre - som har intresse att delta i olika aktiviteter som erbjuds i Idrottshuset  
då det är trappor ner till entréplanet från båda håll.  

Målet var att skapa tillgänglighet enligt Västra Götalandsregionens mål. 

Arbetsutskottet beslutade den 15 augusti 2017, § 285, att ge samhällsbyggnads-
chefen i uppdrag att starta projektet Tillgänglighet 2017 Fastighet och lämna en 
slutredovisning när projektet är slutfört. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2017-08-15, § 285. 
• Slutredovisning. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av 
projektet och avslutar ärendet. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Fastighetschefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 360 
 
Tekniska frågor  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadschefen redogör för aktuella tekniska frågor: 
 
• Detaljplan Ängenäs 

Samhällsbyggnadschefen redogör för förslag till ändring av detaljplanen för 
Ängenäs på grund av resultatet av den arkeologiska undersökningen som 
genomförts och vilka konsekvenser ändringen får. 

• Utvecklingsprojekt Sundserud 
Samhällsbyggnadschefen redogör för förda diskussioner med Anders Kihlberg 
om exploateringsprojekt i Sundserud i Åsensbruk och vilka kostnader som 
beräknas för framtagande av ny detaljplan, vägar, VA m.m. Ärendet tas upp  
vid arbetsutskottets sammanträde den 10 oktober 2017. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 361 Dnr KS 2017/541.056 
 
Projekt Upprustning av kontorslokaler för Gata/Park, 
projektbeskrivning och igångsättningsbeslut 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta projektet Projekt Upprustning 
av kontorslokaler för Gata/Park och lämna en slutredovisning när projektet är 
slutfört. 

2. finansiering sker via omdisponering av 130 tkr från projekt Tekniskt 
övergripande. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Idag är kontorslokalerna för Gata/Park undermåliga. För att få till en bra 
arbetsmiljö så krävs en upprustning av ytskikt, belysning samt möbler. Lokalen 
fungerar idag som kontor för enhetschef samt arbetsledare. Utöver detta samlas 
även all parkpersonal för daglig genomgång. Lösningen är att skapa ett kontor som 
är möjligt att stänga för enhetschef. Utöver detta blir det en öppen planlösning med 
två arbetsplatser samt ett konferensbord. Besiktning av lokalen har gjorts för att 
säkerställa att det inte finns några fuktproblem som byggs in. 

Finansiering av renovering täcks av fastighets drift medan möbler finansieras av 
Gata/Parks drift. 
 
Beslutsunderlag 

• Projektbeskrivning/kalkyl 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att  

1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta projektet Projekt Upprustning 
av kontorslokaler för Gata/Park och lämna en slutredovisning när projektet är 
slutfört. 

2. finansiering sker via omdisponering av 130 tkr från projekt Tekniskt 
övergripande. 

 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 362 Dnr KS 2016/588.861 
 
Dalslands Kanals 150-årsjubileum, redovisning av uppdrag 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

2018 fyller Dalslands kanal 150 år och förberedelsearbetet pågår i kanal-
kommunerna i Dalsland och Årjängs kommun i Värmland samt i Vänersborgs  
och Färgelanda kommuner. Under drygt ett år har en grupp med representanter  
för berörda kommuner arbetat med programmet. 

Arbetsutskottet beslutade den 19 september 2017, § 326, att ge verksamhets-
utvecklaren i uppdrag att ta reda på Dalslands Kanal AB:s program för den  
31 augusti – 2 september 2018 och vad Melleruds kommun förväntas ansvara  
för under dagarna.  

Turistinformatören och kultur- och fritidsutvecklaren presenterar program/ 
aktiviteter för jubileumshelgen 2018. 
 
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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§ 363 Dnr KS 2017/472.861   
 
Kanalyran 2018, delredovisning av uppdrag 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
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 årsjubileum och Dalslands 
kanal 150 år 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. 

Arbetsutskottet beslutade den 29 augusti 2017, § 316, att 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. En delredovisning av uppdraget ska ske vid 
arbetsutskottets sammanträde den 26 september 2017. 

Kultur- och fritidsutvecklaren, näringslivs- och marknadsföringsansvarig och 
folkhälsostrategen lämnar en delredovisning av uppdraget. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-08-17. 
 
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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§ 364    
 
Kultur- och fritidsfrågor  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och fritidsutvecklaren redogör för aktuella kultur- och fritidsfrågor: 

• Fritidsbanken 
Inbjudan har skickats ut till möte med föreningar den 26 oktober 2017. 

• Arenaveckan 
Uppföljningsmöte den 11 oktober 2017. Varierande antal besökare på de  
olika aktiviteterna. 

• Judoverksamhet inom Kroppefjälls IF 
Judoverksamheten i gång med deltande i regionala tävlingar. 

• Melleruds Futsalklubb 
Laget har åkt ur årets allsvenska. Kommer att spela i näst högsta divisionen 
kommande säsong.   

• Melleruds Handbollsklubb 
110 aktiva, sju ungdomsgrupper är igång, damseniorlaget kommer att spela  
i division 5. 

• Kommunens fotbollsföreningar 
Melleruds IF klara som seriesegrare i div 4. Håfreströms IF ligger för närvarade 
tvåa inför sista omgången.  

 
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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§ 365 Dnr KS 2017/542.003 
 
Rökpolicy för Melleruds kommun 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge t.f. HR-chefen i uppdrag att ta fram ett förslag till ny rökpolicy för  
Melleruds kommun. 

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den  
24 oktober 2017. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Sveriges kommuner och landsting har ställt sig bakom regeringens mål om att 
mindre än 5 procent av befolkningen ska röka år 2025.  

Kommunens förbud mot rökning på arbetstid har gällt sedan 2006. I och med  
att användande av e-cigaretter har ökat finns ett behov av att uppdatera och 
komplettera kommunens rökpolicy för att tydliggöra vad som gäller även för dessa. 
 
Beslutsunderlag 

• Nuvarande rökpolicy för Melleruds kommun.  
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge t.f. HR-chefen i uppdrag att ta fram ett förslag till ny rökpolicy för  
Melleruds kommun. 

2. Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den  
24 oktober 2017. 

 
Beslutsgång 

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

T.f. HR-chefen 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 366    
 
Personalfrågor  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

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

• Personalärende 
T.f. HR-chefen redogör för personalärende kring anställds krav på 
skadestånd/avgångsvederlag på grund av kränkning m.m. Kontakter har  
tagits med jurist vid Sveriges Kommuner och landstings för att utreda de  
juridiska aspekterna i ärendet. Den fortsatta hanteringen av ärendet 
sköts av t.f. kommunchefen och t.f. HR-chefen. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-26 19
  
 
 
 
 
 

§ 367 Dnr KS 2017/473.042 
 
Delårsbokslut 2016-07-31 för Melleruds kommun 
  
Arbetsutskottets förslag till beslut  

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av delårsbokslut 2017-07-31  
för Melleruds kommun och överlämnar det till revisorerna. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Delårsbokslutet för år 2017 för Melleruds kommun visar på ett positivt resultat  
på 23,7 Mnkr vilket är en förbättring med 4,6 Mnkr jämfört med budgeterat 
resultat. 
 
Beslutsunderlag 

• Delårsbokslut 2017-07-31 för Melleruds kommun.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av 
delårsbokslut 2017-07-31 för Melleruds kommun och överlämnar det till 
revisorerna. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 368 Dnr KS 2017/474.042 
 
Prognos 2/2017 för Melleruds kommun 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av prognos 2/2017 för Melleruds  
kommun och överlämnar den till revisorerna. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Andra prognosen för 2017 för Melleruds kommun visar ett positivt resultat på  
21,2 Mnkr vilket är 4,4 Mnkr sämre än budgeterat resultat.  
 
Beslutsunderlag 

• Prognos 2/2017.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av prognos 
2/2017 för Melleruds kommun och överlämnar den till revisorerna. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 369 Dnr KS 2017/511.041 
 
Fyrbodals kommunalförbund, verksamhetsplan och budget  
för 2018  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun ställer sig bakom förslag till 
verksamhetsplan och budget för 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Fyrbodals Kommunalförbund ska före utgången av september månad varje år 
fastställa en verksamhetsplan för nästkommande år.  

Fyrbodals kommunalförbunds verksamhetsplan och budget för 2018 har ett  
nytt format jämfört med tidigare år. Förbundet har arbetat med att förtydliga 
övergripande mål, formulera strategier och mätetal som kan följas upp och 
återrapporteras till kommunerna. Förbundet vill förtydliga kommunalförbundets  
roll kopplat till målen så att det blir tydligt vilka frågor vi arbetar med.  

Planen innehåller inga aktiviteter utan dessa tas fram i en särskild plan av 
respektive beredning. Aktiviteterna är arbetssättet som ska bidra till att målen 
uppfylls.  

Direktionen har den 8 juni 2017 tagit beslut om en höjning av medlemsavgiften 
med 5 kr för 2018, från 28 kr till 33 kr. Från 2019 sker en indexhöjning med  
3 procent, med årlig prövning av indexhöjningen i förhållande till förbundets 
finansiella ställning.  

Medlemskommunernas synpunkter på verksamhetsplan och budget för 2018  
ska ha inkommit till Fyrbodals kansli senast den 16 oktober 2017.  

 
Beslutsunderlag 

• Verksamhetsplan och budget 2018 för Fyrbodals kommunalförbund. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun ställer 
sig bakom förslag till verksamhetsplan och budget för 2018. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 370 Dnr KS 2017/512.041 
 
Fyrbodals kommunalförbund, budget tillväxtmedel 2018  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun ställer sig bakom förslag till 
budget tillväxtmedel för 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Fyrbodals genomförandeplan för perioden 2014 – 2020 grundar sig på vår regionala 
vision ”Det goda livet”. I dokumentet presenteras de projekt som finns med i 
budgeten för tillväxtmedlen 2018 som ett led i att uppnå målen inom områdena  
”En ledande kunskapsregion”, ”En region för alla”, ”En region där vi tar globalt 
ansvar” och ”En region som syns och engagerar” med hjälp av regionala 
utvecklingsmedel. Våra projekt och initiativ skall ha till syfte att stärka hela 
Fyrbodal  

Syftet med tillväxtmedlen är att stärka Fyrbodal som en attraktiv, ansvarsfull och 
internationellt konkurrenskraftig kunskapsregion för kvinnor och män och är ett 
verktyg för att genomföra vår gemensamma Genomförandeplan och Vision Västra 
Götaland – Det goda livet. 

Beredningen Utbildning och beredningen Samhällsutveckling har gemensamt 
arbetat fram ett budgetförslaget som arbetsutskottet tillstyrkt. I det beredande 
arbetet har förvaltningscheferna inom utbildning och näringslivscheferna 
involverats. Näringslivsutvecklarna har i efterhand framfört kritik mot 
beredningarnas förslag och vill att Företagsakuten Fyrbodal och Ägarskifte Micro 
tilldelas tillväxtmedel även nästa år.  

Medlemskommunernas synpunkter på Budget tillväxtmedel 2018 ska ha inkommit 
till Fyrbodals kansli senast den 16 oktober 2017.  
 
Beslutsunderlag 

• Missiv 
• Förslag Budget tillväxtmedel 2018. 
• Beskrivning av projekt och verksamheter tillväxtmedel 2018. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun ställer 
sig bakom förslag till budget tillväxtmedel för 2018. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 371 Dnr KS 2017/506.042 
 
Stiftelsen Dalslands kanals framtida bestånd, årsredovisning 
och koncernredovisning för 2016  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun  

1. godkänner årsredovisning och koncernredovisning (resultat- och balans-
räkningen) för stiftelsen Dalslands kanals framtida bestånd avseende 2016  

2. beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Årsredovisning och koncernredovisning (resultat- och balansräkning samt 
verksamhetsberättelse) för stiftelsen Dalslands kanals framtida bestånd, 
innefattande dotterbolagen Dalslands Kanal AB och Kanalaktiebolaget  
Stora Lee-Östen för 2016 visar på ett positivt resultat på 420 277 kronor.  
 
Beslutsunderlag 

• Resultat- och balansräkning samt verksamhetsberättelse 2016.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun  

1. godkänner årsredovisning och koncernredovisning (resultat- och balans-
räkningen) för stiftelsen Dalslands kanals framtida bestånd avseende 2016  

2. beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 372 Dnr KS 2017/505.042 
 
Anslag till Dalslands kanal och Snäcke kanal för år 2018 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar bidrag till stiftelsen 
Dalslands Kanals framtida bestånd och Snäcke kanal med 941 650 kronor för år 
2018 vilket är en uppräkning med 2,9 procent enligt Sveriges Kommuner och 
landstings prisindex för april 2016 för kommunal verksamhet (PKV). 
 
Sammanfattning av ärendet 

Vid stiftelsens styrelsesammanträde den 19 maj 2017 enades man om att  
hos ägarna äska om 2,9 procent ökning av anslaget för 2017 i enlighet med 
Sveriges Kommuner och landstings prisindex för kommunal verksamhet (PKV). 

Anslagsbeloppet för år 2018 uppgår till totalt 8 538 450 kronor. Av anslags-
beloppet avser 8 294 800 kronor Dalslands kanal och 243 650 kronor avser 
Snäcke kanal. Från år 1999 har Västra Götalandsregionen bidragit med  
ett anslag för de administrativa kostnaderna. Dessa kostnader uppgår för  
2018 till 1 286 150 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 4 september 2017  
översänt en framställan om bidrag för 2016 enligt bifogade specifikation. 
 
Beslutsunderlag 

• Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd anslagsfördelning 2018  
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 941 650 kronor för år 2018 vilket är en uppräkning med 2,9 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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§ 373  
   
Aktuella frågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Regional infrastrukturplan 2018-2029 
Ordföranden redovisar Norge-Vänerlänkens remissvar angående Regional 
infrastrukturplan 2018-2029.  

• Stöldskyddsföreningen 
Stöldskyddsföreningen har framfört ett tack för kommunens bidrag. 

• Projekt Strukturbild Fyrbodal 
Ordföranden deltar som kommunens politiske representant vid arbets-
gruppsmöte den 9 november 2017 i Bengtsfors. 

• Kvalitetsmässan i Göteborg 
Tommy W Johansson, Eva Pärsson, Thomas Hagman och Peter Ljungdahl 
deltar vid Kvalitetsmässans politikerdag den 15 november 2017 i Göteborg. 

• Sunnanå Hamnkrog/Hamnmagasin 
T.f. kommunchefen lämnar aktuell redovisning om uppsägning av avtal för 
Sunnanå Hamnkrog/Hamnmagasin.  

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 374    
 
Rapporter 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden 
m.m: 

• Västerråda köpcenter 
Ordföranden rapporterar från möte med Melleruds Handel AB om projektplan  
för köpcentret på Västerråda. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 375 Dnr KS 2017/509.006 
 
Sammanträdesplan för 2018 för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott och  
miljö- och hälsorådet  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesplan 2018 enligt följande: 

Kommunfullmäktige 

24 januari  18 april --- 24 oktober 

21 februari 23 maj --- 21 november 

21 mars 20 juni 26 september 19 december 
 

Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesplan 2018 för kommunstyrelsen, 
kommunstyrelsens arbetsutskott och miljö- och hälsorådet enligt följande: 

Kommunstyrelsen 

10 januari  4 april --- 10 oktober 

7 februari 9 maj 15 augusti 7 november 

7 mars 5 juni 12 september 5 december 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

9 januari  3 april --- 9 oktober 

23 januari 4 april (ekonomi) --- 23 oktober 

6 februari 17 april 14 augusti 6 november 

20 februari 8 maj 28 augusti 20 november 

6 mars  22 maj 11 september 4 december 

8 mars (ekonomi) 5 juni 25 september 18 december 

9 mars (ekonomi) 19 juni   

20 mars    
 

Miljö- och hälsorådet 

19 februari 14 maj 10 september 10 december 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Sammanfattning av ärendet 

Enligt 5 kap 7 § kommunallagen bestämmer kommunfullmäktige när ordinarie 
sammanträde med fullmäktige ska hållas. Enligt 5 § i kommunfullmäktiges 
arbetsordning ska ordinarie sammanträde hållas enligt av fullmäktige godkänd 
sammanträdesplan. Av 3 kap 3 § i kommunstyrelsens reglemente framgår att 
styrelsen bestämmer dag och tid för sina sammanträden. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens förslag till sammanträdesplan för 2018.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesplan 2018 
för kommunfullmäktige enligt föreliggande förslag. 

Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesplan 2018 för kommunstyrelsen, 
kommunstyrelsens arbetsutskott och miljö- och hälsorådet enligt föreliggande 
förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 376 Dnr KS 2017/475.106 
 
Ansökan om medfinansiering av förstudiemedel om att 
undersöka möjligheter att starta Grönt Kluster Dalsland  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att Melleruds kommun 

1. avslår ansökan om medfinansiering av förstudien att starta Grönt Kluster 
Dalsland då kommunen redan genom sitt medlemskap i Fyrbodals 
kommunalförbund medfinansierar projektet.  

2. föreslår att projektägarna, Brålanda Företagarförening och Dalbo 
Hushållningsgille, ansöker hos Regionala utvecklingsnämnden i Västra 
Götalandsregionen om medfinansiering av förstudien. 

 
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. 
• Lägesrapport om ansökningar. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att Melleruds kommun 

1. avslår ansökan om medfinansiering av förstudien att starta Grönt Kluster 
Dalsland då kommunen redan genom sitt medlemskap i Fyrbodals 
kommunalförbund medfinansierar projektet.  

2. föreslår att projektägarna, Brålanda Företagarförening och Dalbo 
Hushållningsgille, ansöker hos Regionala utvecklingsnämnden i Västra 
Götalandsregionen om medfinansiering av förstudien. 

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Brålanda Företagarförening och Dalbo Hushållningsgille 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 377 Dnr KS 2017/xxx 
 
Förändringar av kommunala dokument med anledning av  
ny kommunallag från 1 januari 2018, uppdrag 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge t.f. kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag till  

1. ny arbetsordning för kommunfullmäktige och nya reglementen för styrelser  
och nämnder. 

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den  
21 november 2017. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att en ny kommunallag träder i kraft den 1 januari 2018  
behöver kommunala dokument ses över, omarbetas och fastställas innan  
årsskiftet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att ge t.f. kommunchefen i 
uppdrag att ta fram förslag till  

1. ny arbetsordning för kommunfullmäktige och nya reglementen för styrelser  
och nämnder. 

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den  
21 november 2017. 

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 378  
 
Redovisning av obesvarade motioner 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och beslutar att beredningen ska 
fortsätta. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, § 29, ska kommunstyrelsen årligen vid 
fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa de motioner som 
inte har beretts färdigt. Enligt kommunallagen 5 kapitlet 33 § bör motion beredas 
så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väckts. Om 
beredningen inte kan avslutas inom denna tid, får fullmäktige avskriva motionen 
från vidare handläggning. 

Följande motioner anmäls som obesvarade: 

Dnr/Inkom Motion Avsändare Status 
KS 2015/301 
2015-05-25 
 
 

Motion om att utreda 
migrationens 
ekonomiska effekter 
för Melleruds kommun  

Ulf Rexefjord (SD)  
 
 
 

KSAU 12/9 

KS 2016/20  
2016-01-14 
 
 
 

Motion om 
arbetskläder till 
anställda inom 
Melleruds kommun 
 

Gert Lund (SD) 
 
 
 
 

Remitterad 
KUN och SN 
12/9 

KS 2016/598 
2016-12-19 

Motion om att minska 
köttkonsumtionen i 
Mellerud  

Tony Johansson (MP) 
  
 

Påbörjad 

KS 2017/51 
2017-01-26 
 

Motion om att 
indexreglera 
väghållningsbidraget  

Daniel Jensen (KD) 
  
 

Påbörjad 

KS 2017/137 
2017-03-08 
 

Motion om att ta bort 
plasten från 
komposten  

Pål Magnussen (V)  
 
 

KSAU 12/9 

KS 2017/138 
2017-03-08 
 
 
 
 
 

Motion om att ansluta 
de vid Karolinerskolan 
närbelägna hyres-
fastigheterna till det 
kommande fjärr-
värmenätet i Dals 
Rostock  

Tony Johansson (MP)  
 
 
 
 
 
 

Påbörjad 

KS 2017/142 
2017-03-13 
 

Motion om det rörliga 
friluftslivet  
 

Roland Björndahl (M)  
 
 

Ej påbörjad 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Dnr/Inkom Motion Avsändare Status 

KS 2017/157 
2017-03-21 
 

Motion om att inrätta 
lantmäteritjänst i 
Mellerud  

Daniel Jensen (KD) 
 
 

Ej påbörjad 

KS 2017/158  
2017-03-21 
 
 

Motion om digitala 
ljustavlor vid Melleruds 
infarter  
 

Daniel Jensen (KD) 
 
 
 

Påbörjad 

KS 2017/205  
2017-04-12 
 
 
 
 
 

Motion om att inrätta 
system för mass-
utskick via SMS och 
mail för att öka 
säkerheten för våra 
medborgare i 
kommunen  

Jörgen Eriksson (KIM) 
 
 
 
 
 
 

Påbörjad 

KS 2017/275  
2017-05-16 
 
 

Motion om att starta 
en fritidsbank i 
Mellerud  
 

Pål Magnussen (V)  
 
 
 

Påbörjad 

KS 2017/441  
2017-07-17 
 
 
 
 

Motion för att verka 
för avskaffande av 
"jaktmetoden" med 
utsättning av fåglar i 
syfte att skjuta dem.  
 

Tony Johansson (MP)  
 
 
 
 
 

Ej påbörjad 

KS 2017/442  
2017-07-17 
 
 

Motion om att Mellerud 
ska vara bäst i väst 
som miljökommun.  
 

Tony Johansson (MP) 
 
 
 

Ej påbörjad 

KS 2017/464  
2017-08-15 
 
 
 
 
 
 
 

Motion om att det ska 
bli avgiftsfritt att 
lämna sopor för 
privatpersoner vid 
Hunnebyns åter-
vinningscentral samt 
att öppettiderna ses 
över för ökad tillgäng-
lighet  

Anette Levin (L)  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ej påbörjad 

KS 2017/465  
2017-08-15 
 
 
 

Motion om att uppföra 
en fast scen vid 
parken P D Lundgrens-
gatan/Bergsgatan  
 

Anette Levin (L) 
 
 
 
 

Ej påbörjad 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och 
beslutar att beredningen ska fortsätta. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 379  
 
Redovisning av obesvarade medborgarförslag 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktiges ordförande tillsammans med kommunchef kan, utan föregående 
beredning, överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. I 
de fall ärendet är principiellt eller av större vikt för kommunen får beslutanderätt 
inte överlåtas (se KL 3 kap § 9) Om beslutanderätten överlåts ska förslagsställaren 
underrättas om vilken nämnd som kommer att handlägga ärendet.  

Medborgarförslag ska beredas så att beslut kan fattas inom ett år från det förslaget 
väcktes.  

Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa de medborgarförslag som 
kommunstyrelsen och nämnderna inte har berett färdigt. Redovisningen ska göras 
på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 

Följande medborgarförslag anmäls som obesvarade: 

Dnr/Inkom Medborgarförslag Avsändare Status 

KS 2016/576 
2016-12-06 

Medborgarförslag om 
farthindrande passage på 
Österrådagatan i Mellerud  

Rune I Bohlin 
Mellerud 

KSAU 12/9 

KS 2017/327 
2017-06-08 

Medborgarförslag om 
lekplats i Dals Rostocks 
tätort tillgängligt för 
allmänheten dagtid 

Paula Jacobsson 
Dals Rostock 

Ej påbörjad 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 380  
 
Redovisning av besvarade medborgarförslag 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktiges ordförande tillsammans med kommunchef kan, utan föregående 
beredning, överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet.  
I de fall ärendet är principiellt eller av större vikt för kommunen får beslutanderätt 
inte överlåtas (se KL 3 kap § 9) Om beslutanderätten överlåts ska förslagsställaren 
underrättas om vilken nämnd som kommer att handlägga ärendet.  

Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa besvarade medborgarförslag.  
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och 
oktober. 

 

Medborgarförslag Inkom Beslut 

KS 2016/620 

Medborgarförslag om att inrätta 
en tjänst som syn- och hörsel-
instruktör  

 

 

2016-12-30 Socialnämnden 
beslutade den 25 april 
2017 att bifalla 
medborgarförslaget 
och söka fondmedel 
för att starta ett 
projekt med syn-  
och hörselinstruktör  

KS 2017/34 

Medborgarförslag om 
övergångsställen med vägbulor 
vid skolor och markerade över-
gångsställen vid E45 

2017-01-20 Kommunstyrelsen 
beslutade den 16 
augusti 2017 att dels 
bifalla medborgar-
förslaget och dels anse 
det besvarat. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 381    
 
Företagsbesök  
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens arbetsutskott besöker Thai Restaurangen i Melleruds kommun 
för att informera sig om företagets verksamhet och framtidsplaner. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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