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§ 398 
 
Tack från ordförande  
 
Ordförande framför tack till förtroendevalda och kommunanställda för blommor  
och hälsningar i samband med sjukskrivningen.  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 399 Dnr KS 2015/568.003   
 
Avstämning av naturmålen i miljövårdsprogrammet 
för Melleruds kommun 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ställa sig bakom föreslagna ändringar av natur- 
målen enligt förd diskussion. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Naturvårdsprogrammet för Melleruds kommun har på uppdrag av kommun-
styrelsens arbetsutskott den 3 november 2015 reviderats i tillämpliga delar  
under innevarande år.  

Tidigare fastställda kommunala naturvårdsmål för Melleruds kommun:  

• Naturmiljöer och strövområden ska utvecklas för att främja en aktiv och 
meningsfull fritid.  

• Kunskapen om Melleruds natur och dess värden ska öka.  

• Melleruds kommun ska vara ett föredöme ur naturvårdshänseende vid  
skötseln av kommunens mark. Naturvård, friluftsliv och rekreation ska  
vara prioriterat.  

• De av kommunen utsedda ansvarsarterna (flodkräfta, vitryggig hackspett, 
hällebräcka och uddbräken) ska stärkas i sina bestånd.  

• Naturmiljöer med höga natur- och kulturmiljövärden bör bevaras. 

• Våra sista orörda kvartsitknattar bör bevaras, bl.a. Skalåsknatten som är störst. 

Utöver detta finns två naturvårdsmål fastställda i Bengtsfors kommun att fundera 
över: 

• Det rena vattnet i kommunens sjöar och vattendrag som har stort värde för 
friluftslivet, som livsmiljö och som dricksvatten ska säkerställas för framtiden.  

• Odlingsmarkerna i kommunen bör brukas på ett sådant sätt att landskapsbild, 
biologisk mångfald och jordbrukets kulturarv bevaras för kommande 
generationer. 

 
Nuvarande ansvarsarter för Melleruds kommun: flodkräfta, vitryggig hackspett, 
hällebräcka och uddbräken. 

Den utvalda ansvarsmiljön ”Kalkrika hällmarker” är symbolmiljö i Melleruds 
kommun. 

Vid arbetsutskottets sammanträde har ledamöterna möjlighet att ge egna  
förslag till mål. Vid arbetsutskottets sammanträde den 6 december 2016 
kommer hela förslaget till reviderat naturvårdsprogram ska presenteras. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att ställa sig bakom föreslagna 
ändringar av natur-målen enligt förd diskussion. 
 
Beslutsgång 

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

Miljöstrategen 
 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 400 Dnr KS 2016/521.336   
 
Yttrande över förslag till uppdaterad bevarandeplan för  
Natura 2000-områdena SE0530129 Råvarp, SE0530147 
Östebo, SE0530082 Ryrs och SE0530202 Hällans 
naturreservat 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun inte har något att erinra mot  
förslag till uppdaterad bevarandeplan för Natura 2000-områdena SE0530129 
Råvarp, SE0530147 Östebo, SE0530082 Ryrs och SE0530202 Hällans 
naturreservat. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelserna har ett regeringsuppdrag som bland annat innebär att uppdatera 
bevarandeplanerna för landets Natura 2000-områden. I uppdraget ingår även  
att se till att områdena har tillräckliga skydd och skötsel. I december 2016 ska 
Länsstyrelsen fastställa samtliga under året uppdaterade bevarandeplaner.  

Länsstyrelsen önskar synpunkter eller förslag på kompletteringar från kommunen 
senast 15 november 2016. 
 
Beslutsunderlag 

• Länsstyrelsens remiss med förslag på bevarandeplaner. 
• Dalslands miljökontors förslag till yttrande 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun inte 
har något att erinra mot förslag till uppdaterad bevarandeplan för Natura 2000-
områdena SE0530129 Råvarp, SE0530147 Östebo, SE0530082 Ryrs och 
SE0530202 Hällans naturreservat. 
 
Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Daniel Jensen 
 

 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 401 Dnr KS 2016/524.286   
 
Nybyggnation av hyreslägenheter på fastigheten  
Mellerud Järven 6  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. godkänna redovisning av projekt Nybyggnad Järven 6. 

2. ge AB Melleruds Bostäder i uppdrag att bygga 24 hyresrätter på fastigheten 
Mellerud Järven 6. 

3. AB Melleruds Bostäder tecknar avtal enligt tilldelningsbeslut, totalentreprenad 
Järven 6. 

 
Sammanfattning av ärendet 

AB Melleruds Bostäder har för avsikt att teckna avtal med Bertil Johansson i 
Mellerud Byggnads AB för nyproduktion av 24 lägenheter på fastigheten Mellerud 
Järven 6. Beslut i Kommunfullmäktiga erfordras enligt gällande ägardirektiv innan 
avtalet om byggnation får tecknas av bolaget. 
 
Beslutsunderlag 

• Anbudsutvärdering med tilldelningsbeslut, totalentreprenad Järven 6. 
• Kostnadskalkyl för projekt Nybyggnad Järven 6. 
• AB Melleruds Bostäders beslut 2016-10-19, § 73. 
• VD:s tjänsteskrivelse 2016-11-01. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att  

1. godkänna redovisning av projekt Nybyggnad Järven 6. 

2. ge AB Melleruds Bostäder i uppdrag att bygga 24 hyresrätter på fastigheten 
Mellerud Järven 6. 

3. AB Melleruds Bostäder tecknar avtal enligt tilldelningsbeslut, totalentreprenad 
Järven 6. 

 
Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Daniel Jensen 
 

  
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 402 Dnr KS 2016/459.041   
 
Taxor och avgifter inom kultur- och utbildningsnämndens 
verksamhetsområde för 2017 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom kultur- och 
utbildningsnämndens verksamhetsområde för 2017 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och utbildningsnämndens förslag till taxor för nämndens 
verksamhetsområde för 2017 föreligger.   
 
Beslutsunderlag 

• Avgifter biblioteket 2017 
• Musikskoleavgifter 2017 
• Taxor och hyror Kulturbruket på Dal 2017 
• Hyror grundskola/gymnasium 2017 
• Avgift vid borttappat busskort 2017 
• Avgifter för tentamen 2017 
• Taxa för barnsomsorg 2017 
• Taxa för dagbarnvårdare 2017 
• Allmän förskola 2017 
• Taxa för skolbarnomsorg 2017 
• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2016-10-26, § 81. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom 
kultur- och utbildningsnämndens verksamhetsområde för 2017 enligt föreliggande 
förslag. 
 
Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Daniel Jensen 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 403 Dnr KS 2016/225.042   
 
Genomlysning av socialnämndens ekonomi - redovisning av 
socialnämndens beslut 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Socialnämndens prognos 1/2016 visar ett befarat överskridande av budget för 2016 
med 10,4 Mnkr. Orsaken är Myndighetsverksamhetens beslut om placeringar av 
barn och unga samt vuxna på institution. Det beror även till en del på ökade 
kostnader för försörjningsstöd. Det är även en kostnadsökning framför allt på 2,5 
Mnkr inom hemtjänsten samt för Fagerlids demensboende och Bergs 
korttidsboende. 

Arbetsutskottet gav den 10 maj 2016, § 153, socialnämnden i uppdrag att 
genomlysa de verksamheter som visar minus och återkomma med förslag på 
åtgärder.  

Socialchefen fick den 7 juni 2016, § 213, i uppdrag att fortsätta arbetet med att 
genomlysa socialnämndens verksamheter. 

Socialnämnden har den 31 augusti 2016, § 58, gett utskottet i uppdrag att komma 
med förslag till kommunstyrelsen på hantering av underskottet. 

Socialchefen redogör för socialnämndens beslut den 21 september 2016, § 73, att 
ge socialchefen i uppdrag att  
1. avveckla HVB Spera snarast med anledning av det minskade antalet 

ensamkommande barn.  

2. införa anställnings- och inköpsstopp resten av 2016 för socialnämndens samtliga 
enheter, vilket innebär att ansvarsnivån flyttas från enhetschef till sektorschef.  

3. se över avgiftsnivåer, lokaldisponering, bilpool, daglig verksamhet LSS och 
vakanshållning av fältsekreterartjänster.  

4. lägga förslag på ramförändring inför budget 2017 utifrån den reducerade nivån 
samt för de beräknade ökningar som väntas inför 2017 utifrån delårsbokslutet 
2016.  

Uppdraget skall redovisas till socialnämnden 31 oktober med besparingsnivåer och 
konsekvensbeskrivning för varje åtgärd. 

Arbetsutskottet gav den 27 september 2016, § 343, kommunchefen och 
ekonomichefen i uppdrag att tillsammans med socialförvaltningen analysera 

1. hur kostnadsläget för socialnämnden ser ut i januari 2017. 

2. på vilket sätt socialnämnden kommer att använda de 5,5 Mnkr som nämnden 
fått i extra anslag i rambeslutet inför budget 2017. 

3. vilka konsekvenser det blir om kostnadsläget i januari 2017 är högre än 
tilldelade medel i rambeslutet för 2017. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Arbetsutskottet beslutade den 25 oktober 2016, § 366, att ge socialnämndens 
ordförande och socialchefen i uppdrag att redovisa framtagna åtgärder för att 
minska underskottet i budget 2016 och behov av utökning av budget 2017 vid 
arbetsutskottets sammanträde den 8 november 2016. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2016-05-10, § 153. 
• Socialnämndens beslut 2016-05-31, § 46 med socialchefens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2016-06-07, § 213. 
• Socialnämndens beslut 2016-08-31, § 58. 
• Socialnämndens beslut 2016-09-21, § 73. 
• Arbetsutskottets beslut 2016-09-27, § 343. 
• Arbetsutskottets beslut 2016-10-25, § 366. 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Socialnämndens beslut 2016-10-31, §§ 79-80. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 404 Dnr KS 2016/459.041   
 
Taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde 
för 2017 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom socialnämndens 
verksamhetsområde för 2017 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Socialnämndens förslag till taxor för nämndens verksamhetsområde för  
2016 föreligger.  
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde 2016. 
• Socialnämndens beslut 2016-09-21, § 68. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom 
socialnämndens verksamhetsområde för 2017 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Daniel Jensen 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 405 Dnr KS 2016/84.041    
 
Nämndmål för Melleruds kommun 2017 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att anta målen för nämndplaner för 
kommunstyrelsens, byggnadsnämnden, kultur- och utbildningsnämnden  
och socialnämndens verksamheter enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Framtagande av mål för kommunens nämnder är ett led i utvecklingen av 
kommunens styrmodell som bl.a. syftar till att förtydliga det politiska uppdraget 
och dess styrning av förvaltningen. 
 
Beslutsunderlag 

• Byggnadsnämndens beslut 2016-10-26, § 187 med förslag till mål för  
budget 2017. 

• Förslag till mål för budget 2017 för kommunstyrelseförvaltningen och 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 

• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2016-01-27, § 7 med förslag till mål  
för budget 2017. 

• Socialnämndens beslut 2016-10-31, § 82 med förslag till mål för budget 2017. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Gunnar Karlsson (C) och Marianne Sand Wallin (S): ”Mellerud ska arbeta för att 
vara en attraktiv arbetsgivare.” under ”Att utveckla kommunens attraktivitet.” 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att anta målen för 
nämndplaner för kommunstyrelsens, byggnadsnämnden, kultur- och 
utbildningsnämnden och socialnämndens verksamheter enligt föreliggande förslag 
med föreslaget tillägg. 
 
Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Daniel Jensen 
 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-08 13
  
 
 
 
 
 

§ 406 Dnr KS 2016/225.042   
 
Prognos 3/2016 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Tredje prognosen för 2016 visar på ett positivt resultat på 45,437 Mnkr att  
jämföra med det ursprungligen budgeterade resultatet på 49,815 Mnkr. 
 
Beslutsunderlag 

• Delårsrapport 3/prognosbokslut 2016.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Daniel Jensen 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 407 Dnr KS 2016/495.042   
 
Fyrbodals kommunalförbunds delårsrapport 2016-06-30  
med revisionsberättelse 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Fyrbodals kommunalförbund har den 13 oktober 201 översänt delårsrapport  
för perioden 2016-01-01--06-30. 

Rapporten visar på ett underskott på 634 tkr för första halvåret 2016. Prognosen 
för helåret är beräknad på ett underskott på 1,1 Mnkr. Det förbättrade resultatet 
beror i huvudsak på minskade personalkostnader. 
 
Beslutsunderlag 

• Fyrbodals kommunalförbund, delårsrapport 2016-06-30 
• Revisorernas rapport och promemoria.  

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Daniel Jensen 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 408 Dnr KS 2012/290.340   
 
Presentation av Vatten- och avloppsöversikt (VA-översikt)  
för Melleruds kommun 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att godkänna redovisning av presenterat underlag för 
fortsatt arbete med VA-plan. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Lagen om allmänna vattentjänster, anläggningslagen, plan- och bygglagen och 
miljöbalken är fyra lagar som påverkar arbetet med en Vatten och avloppsplan  
(VA-plan). En kommun är skyldig enligt lagen om allmänna vattentjänster,  
LAV (2006:412) att ordna vattentjänster om det med hänsyn till skyddet för 
människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i  
ett större sammanhang för områden med befintlig eller blivande bebyggelse.  

För att ta ett helhetsgrepp och samtidigt belysa Melleruds kommuns vatten-
förvaltning genomförs en utredning som omfattar en sammanställning av en 
VA-översikt och upprättande av en VA-plan. Målsättningen är att säkerställa en 
hållbar kommunal och enskild hantering av vatten och avlopp som leder till god 
status på vatten i kustområden, sjöar, vattendrag och grundvatten. 

VA-översikten innehåller förutsättningar, behov och riktlinjer gällande dricksvatten 
och avlopp och ger ett underlag till VA-planen. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att godkänna redovisning av 
presenterat underlag för fortsatt arbete med VA-plan. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 409    
 
Information om kommunens produktionskök 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadschefen och kostchefen lämnar en aktuell rapport om  
kommunens produktionskök. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 410 Dnr KS 2016/519.046   
 
Ansökan om permutation av bestämmelser i Emma Olssons 
testamente 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ansöka  
hos Kammarkollegiet om permutation av Emma Olssons testamente.  

Kommunens yrkande för beslut: 

Meningen med denna text i testamentet tolkar vi som att man vill stötta en 
framtida byggnation av ålderdomshem. Eftersom man skriver att man inte vill 
stötta byggnation av pensionärshem så tolkar vi det som att man menar att man 
vill stötta byggnation av ett boende för äldre där det finns vårdpersonal. Med 
pensionärshem menas mindre radhuslägenheter där man förr bodde fast man 
klarade sig själv utan personal. Denna typ av boende används inte längre och  
dessa fastigheter har idag sålts av från kommunen. 

Idag motsvaras ålderdomshem av särskilt boende. Detta är inte möjligt att anlägga 
på en tomt som är 1 781 m2. Vårt förslag är att man upphäver denna text och 
möjliggör försäljning av marken till bostadsändamål. De intäkter som frigörs av 
denna försäljning föreslås att användas till nybyggnation av nytt särskilt boende 
som planeras att uppföras 2017 med cirka 45 lägenheter. 

Med denna ändring anpassas testamentets önskan till att passa in i dagens 
samhälle och på så sätt uppfylla testamentets vilja att bidra till att äldre skall få  
ett bra boende. 
 
Sammanfattning av ärendet 

I testamente från Emma Olsson till Melleruds Kommun återstår endast följande 
föreskrift: 

”Fastigheterna tomterna nr 1 och 16 i kvarteret Staren här i köpingen få icke 
försäljas utan skall användas till uppförande av ett ålderdomshem, men icke 
pensionärshem.” 

Resterande föreskrifter har upphört eller blivit permuterade vid tidigare tillfälle. 
 
Beslutsunderlag 

• Skrivelse från Kammarkollegiet 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 
• Karta över tomter. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att ge samhällsbyggnads-
chefen i uppdrag att ansöka hos Kammarkollegiet om permutation av Emma 
Olssons testamente.  

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Kommunens yrkande för beslut: 

Meningen med denna text i testamentet tolkar vi som att man vill stötta en 
framtida byggnation av ålderdomshem. Eftersom man skriver att man inte vill 
stötta byggnation av pensionärshem så tolkar vi det som att man menar att man 
vill stötta byggnation av ett boende för äldre där det finns vårdpersonal. Med 
pensionärshem menas mindre radhuslägenheter där man förr bodde fast man 
klarade sig själv utan personal. Denna typ av boende används inte längre och dessa 
fastigheter har idag sålts av från kommunen. 

Idag motsvaras ålderdomshem av särskilt boende. Detta är inte möjligt att anlägga 
på en tomt som är 1 781 m2. Vårt förslag är att man upphäver denna text och 
möjliggör försäljning av marken till bostadsändamål. De intäkter som frigörs av 
denna försäljning föreslås att användas till nybyggnation av nytt särskilt boende 
som planeras att uppföras 2017 med cirka 45 lägenheter. 

Med denna ändring anpassas testamentets önskan till att passa in i dagens 
samhälle och på så sätt uppfylla testamentets vilja att bidra till att äldre skall få ett 
bra boende. 
 
Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Daniel Jensen 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 411 Dnr KS 2016/523.711    
 
Redovisning av tillgänglighetspromenad vid Dalslands 
konstmuseum  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

En tillgänglighetspromenad genomfördes i Upperud den 5 september 2016.   

Dokumentationen från tillgänglighetspromenaden har lämnats över från  
kommunala funktionshinderrådet till arbetsutskottet för möjlighet till åtgärder.  
 
Beslutsunderlag 

• Anteckning från tillgänglighetspromenad 2016-09-05. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 412 Dnr KS 2016/523.711    
 
Redovisning av tillgänglighetspromenad vid Dalsland Center 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram en kostnadskalkyl för att 
åtgärda de anmärkningar som faller under plan- och bygglagens Enkelt  
avhjälpta hinder. 

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottet den 22 november 2016. 
 
Sammanfattning av ärendet  

En tillgänglighetspromenad genomfördes i Håverud den 5 september 2016.   

Dokumentationen från tillgänglighetspromenaden har lämnats över från  
kommunala funktionshinderrådet till arbetsutskottet för möjlighet till åtgärder.  
 
Beslutsunderlag 

• Anteckning från tillgänglighetspromenad 2016-09-05. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram kostnader för att åtgärda de 
anmärkningar som faller under plan- och bygglagens Enkelt avhjälpta hinder. 

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottet den 22 november 2016. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadschefen  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 413 Dnr KS 2016/459.041   
 
Taxor och avgifter inom byggnadsnämndens 
verksamhetsområde för 2017 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom byggnadsnämndens 
verksamhetsområde för 2017 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Byggnadsnämndens förslag till taxor för nämndens verksamhetsområde för  
2017 föreligger.   
 
Beslutsunderlag 

• Taxa storformatskrivare m.m. 2017 
• Plan- och bygglovtaxa 2017 
• Byggnadsnämndens beslut 2016-10-26, §§ 185-186. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom 
byggnadsnämndens verksamhetsområde för 2017 enligt föreliggande förslag.  
 
Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Daniel Jensen 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 414 Dnr KS 2016/526.009    
 
Kommunala pensionärsrådets protokoll 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Protokoll fört vid kommunala pensionärsrådets sammanträde den  
28 september 2016 redovisas. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunala pensionärsrådets protokoll 2016-09-28. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 415 Dnr KS 2016/526.009    
 
Kommunala funktionshinderrådets protokoll 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Protokoll fört vid kommunala funktionshinderrådets sammanträde den  
28 september 2016 redovisas. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunala funktionshinderrådets protokoll 2016-09-28. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-08 24
  
 
 
 
 
 

§ 416 Dnr KS 2016/505.003   
 
Dalslands miljö- och energiförbund – namnändring, 
förbundsordning och arbetsordning 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. upphäva och återta tidigare beslut om utträde ur Dalslandskommunernas 
kommunalförbund 2016-12-31. 

2. tillstyrka upprättat förslag till ny förbundsordning inklusive namnändring till 
Dalslands miljö- och energiförbund enligt föreliggande förslag. 

3. tillstyrka upprättat förslag till arbetsordning för direktionen för Dalslands miljö- 
och energiförbund enligt bilaga 1 till förbundsordningen.  

 
Reservationer  

Daniel Jensen (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Samtliga fem Dalslandskommuner har under hösten 2015 begärt utträde ur 
Dalslandskommunernas kommunalförbund från och med den 1 januari 2017. För 
flertalet kommuner var begäran om utträde ett sätt att markera att en förändring 
behövde göras och att skapa en handlingsfrihet inför detta. 

Förbundet fattade under 2015 ett inriktningsbeslut om förändring av samverkan 
enligt följande: 

• Kommunalförbundets operativa samverkansområde ska huvudsakligen vara 
inriktat på miljö- och energifrågor. 

• Kommunalförbundet ska vara en juridisk plattform för gemensamma avtal m.m. 

• Övriga samverkan i Dalsland ska ske via befintliga nätverk med 
erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling. 

Intentionerna är att kommunerna Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda och Mellerud 
kommer att återta begäran om utträde för förbundet medan Åmåls kommun 
kvarstår vid att lämna förbundet den 1 januari 2017. 

Med anledning av att antalet medlemskommuner blir färre, det politiska 
inriktningsbeslutet från 2015 samt återkommande synpunkter på att ledning och 
styrning av förbundet behöver förbättras har en utvecklingsprocess pågått under 
2016 som bland annat omfattat att se över ledning och styrning av förbundet. Som 
grund för detta har förslag till reviderad förbundsordning och arbetsordning tagits 
fram. Kommunernas fullmäktige ska besluta om förbundsordningen och 
arbetsordningen medan förbundsdirektionen beslutar om nytt reglemente för 
nämnden samt fastställer olika styrdokument. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 

• Utredarens tjänsteskrivelse med förslag till förbundsordning och arbetsordning. 
• Dalslandskommunernas kommunalförbunds direktions beslut 2016-10-27, § 53. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Daniel Jensen (KD): Kommunfullmäktige beslutar att 

1. upphäva och återta tidigare beslut om utträde ur Dalslandskommunernas 
kommunalförbund 2016-12-31. 

2. avslå upprättat förslag till ny förbundsordning inklusive namnändring till 
Dalslands miljö- och energiförbund enligt föreliggande förslag. 

3. avslå upprättat förslag till arbetsordning för direktionen för Dalslands miljö- och 
energiförbund enligt bilaga 1 till förbundsordningen.  

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att 

1. upphäva och återta tidigare beslut om utträde ur Dalslandskommunernas 
kommunalförbund 2016-12-31. 

2. tillstyrka upprättat förslag till ny förbundsordning inklusive namnändring till 
Dalslands miljö- och energiförbund enligt föreliggande förslag.  

3. tillstyrka upprättat förslag till arbetsordning för direktionen för Dalslands miljö- 
och energiförbund enligt bilaga 1 till förbundsordningen.  

 
Beslutsgång 

Ordförande ställer Daniel Jensens förslag och Tommy W Johanssons förslag mot 
varandra och finner att arbetsutskottet bifaller Johanssons förslag. 
 
Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Daniel Jensen 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 417 Dnr KS 2016/527.119   
 
Återkallande av uppdrag för Dalslandskommunernas 
kommunalförbunds direktion, Dalslands miljönämnd och 
förtroendevalda revisorer i Dalslandskommunernas 
kommunalförbund  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att återkalla samtliga uppdrag avseende 
Dalslandskommunernas kommunalförbunds direktion, Dalslands miljönämnd  
och förtroendevalda revisorer i Dalslandskommunernas kommunalförbund. 
 
Reservationer  

Daniel Jensen (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet  
En ny förbundsordning kommer att gälla från och med 2017-01-01 med färre 
medlemskommuner samt med en ny organisation och till vissa delar förändrad 
inriktning. Vid kontakter med Sveriges kommuner och landsting (SKL) har 
rekommendation lämnats att på grund av den nya förbundsordningen återkalla 
samtliga uppdrag i såväl förbundsdirektionen som miljönämnden och att nya val 
sker inför 2017 för resten av innevarande mandatperiod. 

Högsta förvaltningsdomstolen har genom två nya domar i mål om laglighets-
prövning tydliggjort var gränserna går för att återkalla samtliga uppdrag i en 
kommunal nämnd och i en kommunstyrelse. Grunderna för att återkalla uppdrag 
finns i 4 kap. 10 a) § i kommunallagen som i tillämpliga delar även gäller för 
kommunalförbund. Likaledes bör uppdraget för de förtroendevalda revisorerna 
återkallas och nyval göras. Förbundet ska ha fem revisorer som utses av 
kommunfullmäktige i Melleruds kommun. Varje medlemskommun lämnar förslag på 
en revisor. 
 
Beslutsunderlag 

• Utredarens tjänsteskrivelse med förslag till förbundsordning och arbetsordning. 
• Dalslandskommunernas kommunalförbunds direktions beslut 2016-10-27, § 54. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Daniel Jensen (KD): Kommunfullmäktige beslutar att inte återkalla samtliga 
uppdrag avseende Dalslandskommunernas kommunalförbunds direktion,  
Dalslands miljönämnd och förtroendevalda revisorer i Dalslandskommunernas 
kommunalförbund. 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att återkalla samtliga 
uppdrag avseende Dalslandskommunernas kommunalförbunds direktion,  
Dalslands miljönämnd och förtroendevalda revisorer i Dalslandskommunernas 
kommunalförbund. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsgång 

Ordförande ställer Daniel Jensens förslag och Tommy W Johanssons förslag mot 
varandra och finner att arbetsutskottet bifaller Johanssons förslag. 
 
Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Daniel Jensen 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 418 Dnr KS 2016/502.106   
 
Förfrågan om medlemskap i Sveriges Fiskevattenägareförbund 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att tacka nej till erbjudande om medlemskap i Sveriges 
Fiskevattenägareförbund. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Melleruds kommun har den 26 september 2016 fått ett erbjudande om medlemskap 
i Sveriges Fiskevattenägareförbund. Medlemsavgiften för kommuner består dels av 
en ideell medlemsavgift på 100 kr (momsfri) och dels en serviceavgift på 2 900 kr 
(momspliktigt). 

Sveriges Fiskevattenägareförbund är en rikstäckande organisation för landets 
fiskerättsägare och förvaltare av fiskevatten. I medlemskåren finns förutom 
fiskevårdsområdesföreningar även kommuner, bolag, andra organisationer och 
enskilda medlemmar. Medlemmarna är direktanslutna till Sveriges Fiskevatten-
ägareförbund med tillhör regional ett provinsförbund, i aktuellt fall Fiskevatten-
ägarna i Västra Sverige. Provinsförbunden är i sin tur associerade till Sveriges 
Fiskevattenägareförbund. 
 
Beslutsunderlag 

• Erbjudande om medlemskap i Sveriges Fiskevattenägareförbund. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att tacka nej till erbjudande  
om medlemskap i Sveriges Fiskevattenägareförbund. 
 
Beslutsgång 

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

Sveriges Fiskevattenägareförbund   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 419 Dnr KS 2016/426.252   
 
Slutredovisning av projekt Köp av fastigheten Ängenäs 2:21 
  
Arbetsutskottets beslut 

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

Kommunfullmäktige beslutade den 26 september 2016, § 102, att ge kommun-
chefen i uppdrag att köpa del av fastigheten Mellerud Ängenäs 2:21 för en 
köpeskilling 1,15 Mnkr. Lagfartskostnad och stämpelskatt tillkom. Finansiering  
av köpet skulle inom 2016 års investeringsbudget.  
 
Beslutsunderlag 

• Slutredovisning. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

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

Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 420 Dnr KS 2016/522.805   
 
Ansökan om bidrag till FC Mellerud 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge FC Mellerud 50 tkr i sponsorbidrag.  

2. finansiering sker inte inom kommunchefens konto centralt. 
 
Sammanfattning av ärendet 

FC Mellerud som funnits som klubb sedan 2012 spelar säsongen 2016/2017 i 
Svenska futsalligan (SFL) som är högsta divisionen inom futsal i Sverige.  

Klubben har inkommit med en förfrågan om ekonomiskt stöd från kommunens sida.  
 
Beslutsunderlag 

• FC Melleruds skrivelse.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge FC Mellerud 50 tkr i sponsorbidrag.  

2. finansiering sker inte inom kommunchefens konto centralt. 
 
Beslutsgång 

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

Kommunchefen 
FC Mellerud  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-08 31
  
 
 
 
 
 

§ 421 Dnr KS 2016/492.754   
 
Motion om att kommunen undersöker möjligheterna att stå  
för utgifterna för läkarbesök och mediciner upp till hög-
kostnadsskyddsnivå för de pensionärer i kommunen som har 
låga inkomster, utredningsuppdrag  
 
Arbetsutskottets beslut 

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

Ulf Rexefjord (SD) och Morgan Mathiasson (SD) föreslår i en motion den  
12 oktober 2016 att Melleruds kommun undersöker möjligheterna att stå för 
utgifterna för läkarbesök och mediciner upp till högkostnadsskyddsnivå för de 
pensionärer i kommunen som har låga inkomster.    
 
Beslutsunderlag 

• Motion. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet ger utredaren i uppdrag att utreda 
motionen och lämna förslag till svar. Redovisning av uppdraget ska ske vid 
arbetsutskottets sammanträde den 24 januari 2016. 
 
Beslutsgång 

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

Utredaren  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 422 Dnr KS 2016/540.057 
 
Leasing av skolmoduler för klassrum vid Nordalsskolan  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. Melleruds kommun under tre år leasar skolmoduler motsvarande två klassrum 
för att klara Nordalsskolans ökade lokalbehov. 

2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att genomföra upphandlingen.   
 
Sammanfattning av ärendet  

Under de kommande tre läsåren kommer Nordalsskolan få ett ökat elevantal. 
Fagerlidsskolan har under senaste året ökat från 96 till 120 elever (asylelever  
ej medräknade). Denna elevökning kommer att medföra ett ökat elevtal och 
lokalbehov då Fagerlidsskolan elever alltid börjat på Nordalsskolan fr.o.m.  
årskurs 4. För närvarande visar elevprognosen ingen minskning av asylelever  
men däremot stabilt hög nivå.  

Kommunchefen redogör för kultur- och utbildningsnämndens elevprognos och 
lokalbehov för perioden 2017-2022. Behov finns att hyra ytterligare moduler  
för att möta behovet av lokaler vid Nordalsskolan. 
 
Beslutsunderlag 

• Kultur- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att  

1. Melleruds kommun under tre år leasar skolmoduler motsvarande två klassrum 
för att klara Nordalsskolans ökade lokalbehov. 

2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att genomföra upphandlingen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 423  
   
Aktuella frågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Köp av mark  
Kommunchefen redogör för diskussion med markägare om försäljning av  
mark till kommunen. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 424    
 
Rapporter 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden 
m.m: 

• Kommunala ungdomsrådet 
Rådet har fått inbjudan till Landsbygdsrådet för att diskutera 
landsbygdsutveckling den 28 november. 

 
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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