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Närvarolista 
 
Ledamöter Parti Närvarande Tjänstgörande ersättare Närvarande 

Tommy W Johansson S Ja   

Peter Ljungdahl C Ja   

Christine Andersson S Ja   

Eva Pärsson M Nej Marianne Larsson Nej 

Karin Hilmér C Ja   

Morgan Mathiasson SD Nej   

Kent Bohlin S Ja   

Rune Stenén C Ja   

Marianne Sand Wallin S Nej Naim Berisha Ja 

Daniel Jensen KD Ja   

Harald Ericson M Ja   

Tony Johansson MP Ja   

Michael Melby S Ja   

Ulf Rexefjord SD Ja   

Jeanette Krafft C Nej Christina Andersson Ja 

Jörgen Eriksson KIM Ja   

Pål Magnussen V Nej Barbro Prästbacka Ja 

Annika Briving S Ja   

Gunnar Karlsson C Ja   

Anette Levin L Ja   

Roland Björndahl M Ja   

Ola Johansson S Ja   

Karin Nodin C Nej Lars-Gunnar Larsson §§ 127-142 

Lars Nilsson S Ja   

Gert Lund SD Nej Martin Andersson Ja 

Lisbeth Berglöv KD Ja   

Morgan E Andersson C Ja   

Thomas Hagman S Ja   

Georg Eriksson M Nej Henrik Nilsson Ja 

Inger Jochnick MP Nej   

Florence Jonasson S Ja   
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 127 
 
Information om polisens verksamhet i Östra Fyrbodal 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tackar för informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Tillförordnad polisområdeschef för Östra Fyrbodal informerar om Polismyndighetens 
organisation och lokalisering, med fokus på området Östra Fyrbodal. Mer resurser 
kommer att tillföras myndigheten. En viktig fråga nu handlar om att rekrytera fler 
poliser. 

Genom den nya polisreformen skulle en kommunpolis per kommun tillskapas. Idag 
har alla 290 kommuner en utpekad kommunpolis. Steve Sandén Johansson är en 
av tre kommunpoliser i Östra Fyrbodal och är utpekad åt kommunerna Mellerud, 
Dals-Ed och Vänersborg. Kommunpolisen ska vara en kontaktpunkt och ett 
bollplank för kommunen samt svarar för Polismyndighetens del i medborgarlöften 
och samverkansavtal med kommunen. Ett prioriterat fokusområde för 2017 är 
trafiksäkerhet. Under december inleds dialog om nytt medborgarlöfte för 2018. 

Sedan november 2017 tillförs ytterligare en kommunpolisresurs till Östra Fyrbodal, 
framför allt Melleruds och Dals-Eds kommuner. Resursen kommer att sättas in där 
den gör mest nytta och kommer även att arbeta med operativt arbete. 

Representanterna på plats uppfattar att Melleruds kommun har en god inställning 
till och organisation för det brottsförebyggande arbetet. Avslutningsvis påminner 
företrädarna från Polismyndigheten om att alltid anmäla brott till polisen. Vid 
pågående brott och akuta händelser ring 112 i övriga frågor är 114 14 vägen in till 
myndigheten. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige tackar för informationen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 128 
 
Information om mottagande och integration av nyanlända i 
Melleruds kommun 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Administrativ chef redovisar Migrationsverkets siffror över antal nyanlända och 
personer som fått asyl och ingår i Arbetsförmedlingens etablering. Från 2018 
kommer reglerna om etablering att förändras något. Sedan 2014 finns en policy 
och handlingsplan för integrationsarbete i Melleruds kommun. Administrativ chef 
beskriver processen för flyktingmottagande i Melleruds kommun samt insatser som 
bedrivs utöver lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända 
invandrare. 

Socialchefen redovisar socialnämndens verksamhet med bland annat ekonomiskt 
bistånd. Nivån på utbetalningar av ekonomiska biståndet har sjunkit efter 
sommaren 2017. Socialnämnden är också arbetsgivare och det råder kraftig 
arbetsbrist inom området. Inom förvaltningen har språkpraktikanter och 
extratjänster tagits in samt har följande anställts 8 personer tillsvidare, cirka 30 
timanställda och ca 15 sommarvikarier. Socialchefen redogör även för vad som är 
viktigt framåt: nyanlända lär sig språket, efter vuxenutbildning t.ex. 
undersköterska ökar anställningsbarheten inom förvaltningens område, utveckling 
av samarbetet med Arbetsmarknadsenheten, ESF-projekt och fler extratjänster. 

Kultur- och utbildningschefen redogör för rapporten om mottagandet av nyanlända 
barn och elever inom kultur- och utbildningsförvaltningens verksamheter 2014-
2017. Under perioden har förskola, grundskola och gymnasiet haft en stor 
volymökning av antal barn och elever, särskilt under 2015. Verksamheten har 
klarat volymökningen bra bl.a. genom att fler verksamheter har öppnats under 
perioden. I dagsläget märks ingen minskning av elevantalet även samtidigt är det 
rotation på eleverna. Kultur- och utbildningschefen avslutar genom att redogöra för 
utmaningar samt den verksamhet som bedrivs inom förvaltningen.  

Presentationen som förevisas vid fullmäktiges möte samt kultur- och 
utbildningsförvaltningschefens rapport finns tillgänglig på kommunens webbplats: 
https://www.mellerud.se/kommun-och-
politik/kallelserprotokoll/kallelser/kommunfullmaktige/   

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner 
redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

https://www.mellerud.se/kommun-och-politik/kallelserprotokoll/kallelser/kommunfullmaktige/
https://www.mellerud.se/kommun-och-politik/kallelserprotokoll/kallelser/kommunfullmaktige/
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§ 129 Dnr KS 2017/474.042 
 
Prognos 3/2017 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Tredje prognosen för 2017 visar på ett positivt resultat på 22,4 Mnkr att  
jämföra med det ursprungligen budgeterade resultatet på 25,6 Mnkr. 
 
Beslutsunderlag 

• Prognos 3/2017  
• Arbetsutskottets beslut 2017-11-07, § 441.  
• Kommunstyrelsens beslut 2017-11-08, § 205. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt 
följande: 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

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

Kommunens revisorer (samtliga ledamöter) 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 130 Dnr KS 2017/42.041 
 
Budget 2018, plan 2019-2020 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa budget 2018 med föreslagna finansiella mål och inriktningsmål.  

2. fastställa verksamhetsplan för 2019-2020. 
 
Reservationer  

Daniel Jensen (KD) och Jörgen Eriksson (KIM) reserverar sig mot beslutet vad 
gäller avslaget på tilläggsyrkandet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

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

Kommunstyrelsen beslutade den 8 november 2017, § 207, att föreslå kommun-
fullmäktige att kultur- och utbildningsnämnden tillförs 1 Mnkr extra för att täcka ett 
underskott på 1 Mnkr på grund av obalans i skolskjutsverksamheten. Finansiering 
sker inom det särskilda statsbidraget för flyktingkostnader. 
 
Beslutsunderlag 

• Reviderat förslag till budget för 2018 och plan 2019-2020.  
• Arbetsutskottets beslut 2017-11-07, § 440.  
• Kommunstyrelsens beslut 2017-11-08, § 207. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Rune Stenen (C), Tommy W Johansson (S), Gunnar Karlsson (C), Tony Johansson 
(MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa budget 2018 med föreslagna finansiella mål och inriktningsmål.  

2. fastställa verksamhetsplan för 2019-2020. 
 
Daniel Jensen (KD): Kommunfullmäktige beslutar om ett tillägg på 1,2 miljoner 
kronor till skolskjutsverksamheten. 
 
Beslutsgång 1 

Ordförande frågar på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige 
bifaller detta.  

 
Beslutsgång 2 

Därefter frågar ordföranden på Daniel Jensens (KD) tilläggsförslag och finner att 
kommunfullmäktige avslår förslaget. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutet skickas till  
Ekonomichefen 
Kommunens revisorer (samtliga ledamöter) 
Byggnadsnämnden 
Kultur- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 131 Dnr KS 2017/575.042 
 
Taxor och avgifter inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde för 2018 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde för 2018 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Förslag till taxor och avgifter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde  
för 2018 föreligger. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag taxor och avgifter 2018 – Kommunstyrelseförvaltningen och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen.  

• Arbetsutskottets beslut 2017-10-24, § 403.  
• Kommunstyrelsens beslut 2017-11-08, § 191. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt 
följande: 

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde för 2018 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till  
Tf. kommunchef 
Ekonomichef 
Samhällsbyggnadschef 
 
 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 132 Dnr KS 2017/575.052 
 
Taxor och avgifter inom byggnadsnämndens 
verksamhetsområde för 2018 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom byggnadsnämndens 
verksamhetsområde för 2018 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Byggnadsnämndens förslag till taxor för nämndens verksamhetsområde för  
2018 föreligger.   
 
Beslutsunderlag 

• Taxa storformatskrivare m.m. 2018 
• Plan- och bygglovtaxa 2018 
• Byggnadsnämndens beslut 2017-10-25, §§ 217-218. 
• Arbetsutskottets beslut 2017-11-07, § 423.  
• Kommunstyrelsens beslut 2017-11-08, § 199. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt 
följande: 

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom byggnadsnämndens 
verksamhetsområde för 2018 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

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

Byggnadsnämnden 

Ekonomichefen 
 

 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 133 Dnr KS 2017/575.042 
 
Taxor och avgifter inom kultur- och utbildningsnämndens 
verksamhetsområde för 2018 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom kultur- och utbildnings-
nämndens verksamhetsområde för 2018 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och utbildningsnämndens förslag till taxor för nämndens 
verksamhetsområde för 2018 föreligger.   
 
Beslutsunderlag 

• Avgifter biblioteket 2018 
• Musikskoleavgifter 2018 
• Taxor och hyror Kulturbruket på Dal 2018 
• Hyror grundskola/gymnasium 2018 
• Avgift vid borttappat busskort 2018 
• Avgifter för tentamen 2018 
• Taxa för barnsomsorg 2018 
• Taxa för dagbarnvårdare 2018 
• Allmän förskola 2018 
• Taxa för skolbarnomsorg 2018 
• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2017-10-25, § 69. 
• Arbetsutskottets beslut 2017-11-07, § 421.  
• Kommunstyrelsens beslut 2017-11-08, § 188. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt 
följande: 

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom kultur- och utbildnings-
nämndens verksamhetsområde för 2018 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till  
Kultur- och utbildningsnämnden 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 134 Dnr KS 2017/575.042 
   
Taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde 
för 2018 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom socialnämndens 
verksamhetsområde för 2018 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Socialnämndens förslag till taxor för nämndens verksamhetsområde för  
2018 föreligger.  
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde 2018. 
• Socialnämndens beslut 2017-09-25, § 116.  
• Arbetsutskottets beslut 2017-10-24, § 401.  
• Kommunstyrelsens beslut 2017-11-08, § 189. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt 
följande: 

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom socialnämndens 
verksamhetsområde för 2018 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 135 Dnr KS 2017/544.042 
  
Taxor för Dalslands miljö- och energinämnd 2018  
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun antar Dalslands miljö-  
och energinämnds taxor och avgifter för 2018 enligt föreliggande förslag. 

Kommunfullmäktige godkänner att nedanstående protokollsanteckning tillförs 
protokollet. 

Protokollsanteckning 

Melleruds kommun önskar en genomlysning av taxorna inför 2019, särskilt 
avloppstaxan. 

Sammanfattning av ärendet 

Dalslands energi- och miljönämnd har den 14 september 2017, § 39, beslutat att 
föreslå kommunfullmäktige i kommunerna Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda och 
Mellerud att fastställa taxor och avgifter för Dalslands miljö- och energinämnds 
verksamhet enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsunderlag 

• Protokoll från Dalslands miljö- och energinämnd 2017-09-14, § 39 
• Grundtaxa MB förslag 2018 
• Grundtaxa bilaga 1 
• Grundtaxa bilaga 2 
• Grundtaxa bilaga 3 
• Taxa livsmedelstillsyn 2018 
• Taxa receptfria läkemedel 2018 
• Taxa sprängämnesprekursorer 2018 
• Taxa strålskydd 2018  
• Arbetsutskottets beslut 2017-10-24, § 397. 
• Kommunstyrelsens beslut 2017-11-08, § 183. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tony Johansson (MP), Lars-Gunnar Larsson (C), Daniel Jensen (KD), Jörgen 
Eriksson: Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun antar Dalslands Miljö-  
och Energinämnds taxor och avgifter för 2018 enligt föreliggande förslag. 

Kommunfullmäktige godkänner att protokollsanteckning tillförs protokollet. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till  
Dalslands Miljö- och Energiförbund 
Ekonomichefen 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 136 Dnr KS 2017/583.007 
 
Revisionsrapporten Granskning av delårsrapport per  
2017-07-31 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunens revisorer ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med 
de mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning som fullmäktige beslutat om för 
verksamhetsåret 2017.  

Enligt kommunallagen 8 kap 5 § ska budgeten innehålla en plan för verksamheten 
och ekonomi under budgetåret. Mål och riktlinjer som har betydelse för god 
ekonomisk hushållning ska anges för såväl verksamhet som för ekonomi. 

Revisorerna har översiktligt granskat kommunens delårsrapport per 2017-07-31. 
En översiktlig granskning är väsentligt begränsad och inriktad på analys och mindre 
på detaljgranskning. Granskningsresultatet framgår av bifogad revisionsrapport 
som utarbetats av PwC.  

Det redovisade resultatet per 2017-07-31 är + 23,7 mnkr. Det prognostiserade 
helårsresultatet är 21,2 mnkr.  

Utifrån genomförd granskning gör revisorerna följande bedömning av kommunens 
delårsrapport:  

• Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med 
lagens krav och god redovisningssed i övrigt.  

• Vår sammanfattande bedömning är att prognostiserade resultat är förenligt med 
de finansiella mål fullmäktige fastställt.  

• Vår sammanfattande bedömning kring verksamhetsmålen är att vi inte kan 
uttala oss om måluppfyllelsen avseende verksamheten är förenlig med 
fullmäktiges mål. Detta mot bakgrund av att det varken görs bedömningar 
avseende måluppfyllelsen eller rörande fullmäktigemålen. 

Kommunstyrelsen beslutade den 8 november 2017, § 206, att överlämna 
revisionsrapporten till ekonomichefen för åtgärder i enlighet med revisorernas 
påpekanden. 
 
Beslutsunderlag 

• Rapporten Granskning av delårsrapport 2016-07-31 med revisorernas utlåtande. 
• Kommunstyrelseförvaltningens förslag till yttrande.  
• Arbetsutskottets beslut 2017-10-24, § 414.  
• Kommunstyrelsens beslut 2017-11-08, § 206. 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt 
följande: 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

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

Kommunens revisorer (samtliga ledamöter) 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunfullmäktige 2017-11-22 16
  
 
 
 
 
 

§ 137 Dnr KS 2017/604.042 
 
Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund - delårsrapport 
januari-augusti 2017 med bokslutsprognos samt 
revisionsrapport  
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds 
delårsrapport med bokslutsprognos för januari-augusti 2017. 
 
Jäv 

På grund av jäv deltar inte Gunnar Karlsson (C) och Roland Björndahl (M) i 
handläggningen av ärendet. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har den 24 oktober 2017 överlämnat 
delårsrapport januari-augusti 2017 med bokslutsprognos till medlemskommunerna. 

Delårsrapporten för förbundet visar på ett negativt resultat på 1 372 tkr. Prognosen 
för helåret 2017 visar dock på att förbundet kommer att avsluta året med ett 
plusresultat på cirka 1 000 tkr. 
 
Beslutsunderlag 

• Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund delårsrapport januari-augusti 2017  
med bokslutsprognos.  

• Arbetsutskottets beslut 2017-11-07, § 439.  
• Kommunstyrelsens beslut 2017-11-08, § 185. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt 
följande: 

Kommunfullmäktige godkänner Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds 
delårsrapport med bokslutsprognos för januari-augusti 2017. 
 
Beslutsgång 

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

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
 

 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 138 Dnr KS 2017/547.042 
 
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud - delårsbokslut 
januari-augusti 2017 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud 
delårsbokslut för januari-augusti 2017. 
 
Jäv 

På grund av jäv deltar inte Michael Melby (S) i handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud har den 15 september 2017  
beslutat att överlämna delårsbokslut januari-augusti 2017 till huvudmännen. 

Delårsbokslutet för förbundet visar på ett negativt resultat på 663 tkr att jämföra 
med det budgeterade resultatet på -1,8 Mnkr för helåret 2017. 
 
Beslutsunderlag 

• Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud delårsbokslut januari-augusti 2017. 
• Arbetsutskottets beslut 2017-10-10, § 389.  
• Kommunstyrelsens beslut 2017-11-08, § 184.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt 
följande: 

Kommunfullmäktige godkänner Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud 
delårsbokslut för januari-augusti 2017. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till  
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud 
 
 
 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 139 Dnr KS 2017/16.020 
 
Rätt till heltid – slutredovisning samt plan för fler heltider i 
Melleruds kommun 2018-2022 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. fastställa Plan för fler heltider i Melleruds kommun 2018-2022. 

2. avsätta 615 tkr där finansiering sker inom budget. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Den 24 januari 2017 gav Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) ett 
utredningsuppdrag om rätt till heltid till dåvarande kommunchef och dåvarande HR-
chef (KSAU 2017-01-24, § 29). 

Uppdraget har delredovisats vid två tillfällen för KSAU, den 23 maj 2017 (§ 199) 
respektive 12 september 2017 (§ 333). Den 24 oktober 2017 ska uppdraget 
slutredovisas för kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Dokumentet Redovisning av utredningsuppdraget Rätten till heltid beskriver hur 
utredningsuppdraget har genomförts samt förklarar de olika dokumentens 
taxonomi. 

Kommunstyrelsen beslutade den 8 november 2017, § 195, att ta fram en 
uppdragshandling inför rekryteringen av projektledare inklusive en beskrivning av 
arbetsfördelning mellan projekt-organisationen respektive linjeorganisationen. 
 
Beslutsunderlag 

• Utdrag ur sammanträdesprotokoll från KSAU 21 januari 2017 (§ 29) - Uppdraget 
• Utdrag ur sammanträdesprotokoll från KSAU 23 maj 2017 (§199) – 

delredovisning 1 
• Utdrag ur sammanträdesprotokoll från KSAU 12 september 2017 (§ 333) – 

delredovisning 2 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
• Redovisning av utredningsuppdraget Rätten till heltid 
• Nulägesanalys, 2017-10-13 
• Omvärldsanalys, 2017-10-13 
• Plan för fler heltider i Melleruds kommun 2018-2022 
• Övergripande riskbedömning inför ändring i verksamhet 
• Underlag till handlingsplan utifrån Heltidsresans mall  
• Arbetsutskottets beslut 2017-10-24, § 410.  
• Kommunstyrelsens beslut 2017-11-08, § 195. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. fastställa Plan för fler heltider i Melleruds kommun 2018-2022. 

2. avsätta 615 tkr där finansiering sker inom budget. 
 
Beslutsgång 

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

Tf. kommunchef 

Ekonomichef 

HR-chef 

Kommunal Vänerväst 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 140 Dnr KS 2017/309.003 
 
Utveckling av intern kontroll för Melleruds kommun – 
reglemente och strategi för praktiskt arbete  
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa Reglemente för intern kontroll i Melleruds kommun. 

2. fastställa Strategi för praktiskt arbete med intern kontroll i Melleruds kommun. 

3. upphäva nuvarande Reglemente för intern kontroll i Melleruds kommun som 
fastställdes av kommunfullmäktige den 29 januari 2003, § 3. 

 
Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av kommunchefen har utredaren gjort en nulägesinventering av  
arbetet med intern kontroll inom Melleruds kommun. Syftet är att utveckla  
arbetet med intern kontroll. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog till 

• utredaren att ta fram ett förslag till modell för arbete med intern kontroll i 
Melleruds kommun. 

• kommunchefen att se över kommunens reglemente för intern kontroll. 

Förslagen ska senast presenteras vid utskottets möte den 24 oktober 2017. 
 
Beslutsunderlag 

• Protokoll från KSAU 2017-06-20, § 243 
• Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen 
• Förslag till reviderat Reglemente för intern kontroll 
• Strategi för praktiskt arbete med intern kontroll i Melleruds kommun 
• Remissvar från Socialnämnden 
• Remissvar från Kultur- och utbildningsnämnden  
• Arbetsutskottets beslut 2017-10-24, § 407.  
• Kommunstyrelsens beslut 2017-11-08, § 196. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson: Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa Reglemente för intern kontroll i Melleruds kommun. 

2. fastställa Strategi för praktiskt arbete med intern kontroll i Melleruds kommun. 

3. upphäva nuvarande Reglemente för intern kontroll i Melleruds kommun som 
fastställdes av kommunfullmäktige den 29 januari 2003, § 3. 

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
Byggnadsnämnden 
Socialnämnden 
Kultur- och utbildningsnämnden 
Kommunens revisorer (samtliga ledamöter) 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 141 Dnr KS 2017/546.003  
 
Reglemente för tillfällig uthyrning av kommunala lokaler  
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar fastställa upprättat förslag till Reglemente för  
tillfällig uthyrning av kommunala lokaler med föreslaget ändringsyrkande i § 6. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Inom Melleruds kommun finns idag fastställda hyror och taxor för uthyrning av 
lokaler samt riktlinjer för lokalförsörjningsstrategi, interna hyror samt tomställda 
lokaler. Föreliggande reglemente har som syfte att stödja tillämpningen av Vision 
Mellerud inklusive inriktningsmål och värdegrund, även vid tillfällig uthyrning av 
kommunens lokaler. 

Kommunstyrelsen beslutade den 11 oktober 2017, § 159, att  

1. återremittera ärendet för vidare beredning. 

2. redovisningen av uppdraget ska ske vid kommunstyrelsens möte i november. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Förslag till Reglemente för tillfällig uthyrning av kommunala lokaler.  
• Kommunstyrelsens beslut 2017-10-11, § 159  
• Kommunstyrelsens beslut 2017-11-08, § 197. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt 
följande: 

Kommunfullmäktige beslutar fastställa upprättat förslag till Reglemente för  
tillfällig uthyrning av kommunala lokaler. 

Lars Nilsson (S): Kommunfullmäktige beslutar om följande ändring i § 6 i 
reglementet: 

”Vid arrangemang som riktar sig till ungdom under 18 år ska det av 
marknadsföring, affischer med mera tydligt framgå att arrangemanget är drogfritt.” 
 
Beslutsgång 1 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutsgång 2 

Ordförande frågar på Lars Nilssons (S) ändringsyrkande och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till  
Tf. kommunchef 
Samhällsbyggnadschefen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Enhetschef Rådahallen 
Operativt ansvarig Dalslands Center 
Kultur- och utbildningsnämnden 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 142 Dnr KS 2017/588.101 
 
Kommunal annonsering 2018 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att annonser om lediga platser, entreprenader  
med mera under 2018 ska införas i det eller de annonsorgan som från fall till  
fall bedöms lämpliga för att uppnå önskad effekt. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt 5 kap 10 § kommunallagen (1991:900) ska uppgift om tid och plats för 
kommunfullmäktiges möten införas minst en vecka före sammanträdesdagen i  
den eller de ortstidningar som kommunfullmäktige beslutar. 

Den 1 januari 2018 träder en ny kommunallag (2017:725) ikraft. I den nya  
lagen har annonskravet slopats. 

Av 5 kap. 13 § i den nya lagen framgår att ordföranden ska tillkännage tid och  
plats för varje sammanträde med fullmäktige och uppgifter om de ärenden som  
ska behandlas. Fullmäktiges sammanträden ska tillkännages på kommunens eller 
landstingets anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2017-10-24, § 415. 
• Kommunstyrelsens beslut 2017-11-08, § 202. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt 
följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att annonser om lediga platser, entreprenader  
med mera under 2018 ska införas i det eller de annonsorgan som från fall till  
fall bedöms lämpliga för att uppnå önskad effekt. 
 
Beslutsgång 

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

KFS 
HR-chefen 
Tf. kommunchefen 
Samhällsbyggnadschefen 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 143 Dnr KS 2017/586.143  
  
Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande  
om kommunens åtgärder mot arbetslöshet 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anse interpellationen som besvarad. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Anette Levin (L) har den 11 oktober 2017 lämnat in en interpellation, ställd  
till kommunstyrelsens ordförande, om kommunens åtgärder mot arbetslöshet där 
hon vill har svar på följande frågor: 

1. Har Socialdemokraterna och Centerpartiet, några gemensamma mål för att 
minska arbetslösheten i Mellerud? 

2. Mot bakgrund av kommunens vision om att Mellerud ska vara en kommun som 
står för nytänkande och uppmuntrar till kreativitet, har det gjorts några särskilda 
riktade insatser för att göra våra arbetslösa mer anställningsbara? 

3. Planeras några extra insatser med tanke på de av regeringen utlovade medlen 
för att minska arbetslösheten under valåret 2018? 

Kommunfullmäktige beslutade den 25 oktober 2017, § 125, att interpellationen fick 
ställas och överlämnade den till kommunstyrelsens ordförande för besvarande. 

Kommunstyrelsens ordförandes svar: 

Jag kan konstatera att arbetslösheten och försörjningsstödsbördan minskar i 
kommunen. Det är dock fortfarande många som står utanför arbetsmarknaden 
samtidigt som många företag behöver anställa. 

Målet är att alla som kan ska arbeta eller studera om detta råder ingen tveksamhet. 
Förutsättningarna för detta är dock inte alltid vare sig enkla eller självklara. Om det 
funnits någon enkel ”Quick Fix” lösning på arbetslösheten så hade den säkert redan 
varit införd. Vissa tycks tro att bara man sätter fina namn och mål på 
verksamheten så löser det sig själv medan andra tycks tro att kommunen är den 
som löser allt. 

Under rubriken ” Samarbetet brister när nyanlända ska få jobb” pekar Dagens 
Samhälle på det faktum att många kommuner inte har en ständig närvaro av de 
myndigheter som kan ha avgörande betydelse för att arbetslöshetsarbetet ska ge 
resultat. Kommunen har givetvis viktiga uppgifter framförallt vad gäller utbildning 
och olika stöd men viktigast är kanske kommunens egen roll som arbetsgivare. Det 
är ju ändå så att det är de olika företagens och kommunens behov av arbetskraft 
som ska paras med tillgång och kompetens.  

Vi för en ständig dialog med både myndigheter och företag för att hitta både 
kortsiktiga och långsiktiga åtgärder för att minska arbetslösheten.  Inte minst är 
samarbetet mellan skola och näringsliv ett viktigt led i detta. Vi vill stärka detta 
samarbete ytterligare och kommer att bjuda in samverkande myndigheter till 
Näringslivsrådets möten. Vidare kommer vi att öka en redan bra samverkan 
gentemot Innovatum och Kunskapsakademin Väst.  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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En mångsidig arbetsmarknad är naturligtvis eftersträvansvärt. Vi ser en ökad 
efterfrågan från olika företag om möjligheter till utökning eller nyetablering, vilket 
är ytterst glädjande. Men för att vi ska stärka arbetsmarknaden krävs också att vi 
har en gynnsam utveckling inom flera områden inte minst en bra samhällsservice.  

Korta svar på ställda frågor. 

1. Utgår från vår syn att alla som kan ska arbeta eller studera och vi ska inte ha 
högre arbetslöshet än VG regionen. 

2. Det har genomförts olika insatser under året ofta tillsammans med andra 
aktörer. 

3. Ja, när vi ser det slutliga förslaget. Men framförallt ska samverkan öka och 
förbättras. 

Beslutsunderlag 

• Anette Levins interpellation. 
• Kommunfullmäktiges beslut 2017-10-25, § 125. 
• Kommunstyrelsens ordförandes svar på interpellationen. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt 
följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att anse interpellationen som besvarad. 
 
Beslutsgång 

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

Anette Levin (L) 
 
 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 144    
 
Nytillkomna medborgarförslag 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 Inlämnad av Besvaras av 

Medborgarförslag om att tända 
gatubelysning från Kyrkogatan till 
Holms kyrka  

Dnr KS 2017/587 

Börje Norgren, 
Mellerud 

Kommunstyrelsen 

Medborgarförslag om breddning och 
utjämning av sjösättningsrampen i 
Sunnanå Hamn vid hamnkrogen  

Dnr KS 2017/616 

Christian Karlsson, 
Mellerud 

Kommunstyrelsen 

Medborgarförslag om att en 
cykelbana byggs från Mellerud till 
Håverud 

Dnr KS 2017/636 

Ulf Claesson, 
Åsensbruk 

Kommunstyrelsen 

 
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner 
redovisningen. 

 
Beslutsgång 

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

Kommunstyrelsen 
 
 

 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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